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C A TAL 0 G U,S
Eeaer Fraaije

V E. R SAM E L l 'N G
VAN

TEKENINGEN.
I

Befiaande in omtrent twee duizend Geziehten, van Steden ,
Dorpen, Slooten en Riddermatige Hoffl:eden, gelegen in
de zeven Provintien ,allen naar het Leven getekend , door
ç. Pronk, /./. de Haan, :1. de Beyer en H. Spilman.
Nevens eenige andere door verfcheide Nederland-

fehe Meeûers : ;
ver/der een

VERZAMELING
V A N

PRENTKONST,
Door Franfche ,El1gelfche. en Nederland[che Meeßers;

waor onder oeele Portretten betrekkelyk tot ie
Nederlandfcbe Hiflorie,

Alles in veele [aaren by een yerfamelt es nagelaaten
dOOI de liE E R.

I S A A K' ;T I RIO N.
Welke Verkogt zullen worden op Madlzàilg'den 1·8 Septem~

ber 1769,'s Narniddags ten 4 uuren en volgende Narniddagen,
ten Huizen van de Wed. ISAAK TIRION, in de Kalverftrliat,
tuffchen den Dam en de Jonge Roelenfteeg, tot Amflerdam,

door de Makelaars

HENDRIK DE WJNTER
en

JAN,YVER.
By dewelke de Catalogus te bekomen zyn, als mede by P.

Tuer , Konûhandelaar en verder in de voornaamfle Sieden.

De- Tekeningen en Prenten zullen des Znturdags voor de
J7erkoo/!ing uoor een yder te zien zyn.

(,



Men zal met deeze --'Ca ta logus beginnen te V er-
koopen van agteren af.

NB. De Koopers zullen 'gehouden zyn , boven haare
uitg~loofde Kooppenningen .van de Gul~en een
Stui ver op$eld te betaalen, I

( .



C A T'A LOG U S
eener Fraaijë

/

VERSAMELING
I

V A N

TEKENINGEN.
~~~~~~~~~~~~~~~

Konllboek A,

ftJ un BurgemeejJers Bani!, /zvdar in Iegge« Cap/tallIt
Tikeningeu, door Pronk, De Haan en de Byer,

C. PRO N K.
No. l ,

J Een Geziche in 'sHagen komende van het Dorp Rys-
wyk, ziende langs de Wagenïtraat , uicvoeriglnetOöft ..

indifche Inkt gewaflen,

~ -- ---- van het Stadhuis in;S Hagen van de Vifchinarkt
te zien, getekend als de voorgaandé,

:3 - ---" - van her Hof, Viverberg in "sHsgençvan
her' Bultenhof te zien , getekend als de voorgaande •

... -- --- van het Buitenhof', ziende na de StadhOl1'"
houderlyke P60rt enl'looftwagt, getekend aIs de voorgaande,

5 -- _..........._yan het Hof in 's Hagen Iangens den Vyyèt éIl
ziende op de korte Vyverberg, getekend ule de Plaas Ro-
yaaI, in de manier als de voorgaande,

6 - -- van het Hof, over de Vyver en làngens,4$
de Vyverberg , ziende yan de korte Vyverberg op de Pltlàt~
Royaal in 's Hagen , getekend als de voorgaande,

A ô I~m
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(2)

C A TAL 0 GUS
C. PRia N K.

No.
7 Een- Gezîcht uît de Plaars Royaal re zien, zienda op de.'

Plaats enhet Huis van de G!'aaf van, Opdam in 's Hagen,
uitvoerig met Ooflind, Inkr gewaffen.

( ,

g - --- Iangens her Voorhout , ziende van herHuis
van de Graaf van Opdam in '5 Hagen, getekend als de
voorgaande, (

\
9 .- .:__ van het Huis van den AmbafIàdel.lr van Span-

je, getekend als de voorgaande.

10 - ~ van eeu Weeshuis in 's Hagen, van de Bin-
nenplaets te zien , getekend als de voorgaande,

I I - - van de Stad Tbolen in de Proventie van Zee..
land, getekend als de voorgaande •

. '.IZ -- - van de Stad l1iJlingen in de Provende van
- Zeeland, getekend als de voorgaande.

~3 _. - van de Stad Feere in de Proventle van Zee...
land , getekend als de voorgaande,

14- ,- -:-- van de Stad Zierikzee , van de Wefthaven-
dy~ te zien , get~kend als de voorgaande.

15 - - van het Moolewarer te IJ1iddelbltrg, gere-
kend.als de voorgaande,

i6 - - van een Stad in de Provintie van Zeeland,
getekend als de voorgaande.

A. D E H A E N.

• J7 -- _;__.. van de Stad Gouda , van OV~ de Ysfel te
.' . zlen, getekend als de voorgaande. (

18 Een



.(3)
'l)tJ1Z TE'.K, E, N r NG E N. A.

I

A. liE H A E N.
No.
18 Een, Gezieht van de .5rad Tlel , van deWaalkant te ziel! t

met de Pen en met, Ooflind. Inkt gewaffen.

19 ~ .~ van de Sta~r Arnhem ,~iende van de haog..
ten naar den Elrenerberg , getekend als de voorgaande.

~'o ~: ~ aan den Ouden Ysfel by het Huis Kanna OlU"
trent Dotekom , luet de pën gearfeerd en een weinig ge ..
waflen,

~I, ~, -- atm den Brink te]JwÏi1!!;!oi; in Drenthe, ge'l
tekend als de voorgaande.

!2~. --.. ~ van Bergen 'op den ,Zoôm, met de Pen ge-
waflen ,en gekleurd.. ..

23 __.,;_ '- 't Sas vau Ceht;, van binnen te zien , met
. de Pen en gewaffen, ' ~

'24 - - van de .Stad Stuis il) Vlaanderén, getekend
als de voorgaande ...'

'25 - _' _'_ van Oud N!et1w.enrode, van agteren te zien,
1620. getekend in de manier als de voorgäande, .

l ,

2:6 - - van her Slot Kroonenburg .van sgteren en op
de regter zyde, 1630. getekend; in de manier als de voor- \
gaande,

27 -- - van het oude Huis te Am8ro~grm ,van voo ..
ren te zien, getekend als de voorgaande,

J. DE BEY E R.I

aS - _.__,_ van de Stad Delft, getekend als de voor.,
gaande. .

Az
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A .. CATALOGUS'

J. DE' BEY E R.
rJo. .
~9 Een Gezieht van de Stad Leyden, van her Lamme te ziel,

met de Pen en Ooflind, Inkt gewaflen, .

So - - van de Stad Coricbem , langs de Mérwe te
. zien, getekend ars de voorgaande,

3 I - - van de Stad Wyk te Duurflede, langens de
Rhyn tr zlen, getekend aIs de voorgaande.

32 - - van de Stad Rbeenen en den Rheenfchen
, Berg , Iangs den Rhyn op WageniI1gen te zlen , getekend
als de voorgaande.

(

:S3 - - van de Stad Amersfoort, Iangens de Eem te
zien, getekend als de voorgaande,

:à4 - - Van de Stad Rotterdam, van de' Maaskanr
te zien , getekend aIs de voorgaande,

à~ - - van de Matkt te Roermond, getekend ali
de. voorgaande.

,36 - - van de Stad Utrecht, van her Paardevelt te,
zien, getekend als de voorgaande.

37 ---:- ~ van de Stad Utrecht, vau het Zwarte Water
te zien , getekend als de voorgaande. J. I

38 - ---) op den Domtoorn en Buurkerk t,e Utrecht,
getekend als de voorgaande,

39 -- ~ op den Dom - Toorn te Utrecht, getekend
als de voorgaande, '

40 -- ---. - van de Stad Hearlem , van her Duin over
de Kleefer Laan te zien , getekend als devoorgaande, I.,

41 Ee~
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flAn T, t I\ ENI N G E N.1 A.

J. D E BEY E R.
No.
4 I Een Gezicht van de Stad 'Haarlem , te zien längs her Spaare

komende van de Meer, met de Pen enOotl:ind.Inkt gewaffen.

~2 - - van de Markt tôt Haarlem, getekend aIl
de voorgaande-

I

43 - ___:___ van het Oude-zyds Heere Logement, zlen-
de nàar het Gafihu,is tot Amflertlt11JZ, getekend als de
voorgaande,

44 - - Iangens het Rokin , ziende naar de Beurs tot
Amfterdam, getekend als de voorgaande,

r
I 45 - -, by Namen , getekend als de voorgaande.

46 -- ---...-- boven dito, van het Dorp profondvilte, ~an
de Maas, getekend als de voorgaande,

47 - - der Overblyffels van het Kaneel en Kerk;
Keffenigh, getekend aIs de voorgaande, f

48 - ~ van het Kafleel Daf', bovenN'amen ,langen,
de Maas, getékend als de voorgaande,

4-9 - - van de Hermitagie beneden Namen aan de
Maas , getekend als de voorgaande.

50 -- --- van de Witte J7rouwePaart tot Utrecht,
getekend als de voorgaande,

, Sl -- - van dito, van de Noordzyde op 't Si.tIge!,.
getekend aIs de voorgaande.

52 - - van de Sr, M/Jartens Kerle aan de Rhyn ,
met kleuren getekend,

53 Een Hey-Gezicbt by Boxmeer , getekend als de voorgaavde.

A 3 fI. SPIIr
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C A TAL 0 GUS
H. SPI L MAN.No. \

54 Een Cezicht van de Stad Haarlem, van het binne Spaar t~
zien , met de Pen en Oofiind. Inkt gewaffen.

A.

P.' J. V A N LIE N DER"

55 - - van St. Cermain en Laye , benevens het
Dorp Peek , ~all de Seine, getekend als de voorgaande,

J. VER BRU G GEN.

56 - - van de Stad Enkbuizen ,van de Zeekant te
zien , getekend in de manier als de voorgaande, '

Konfiboek B.

Wàar in teggen Tekentngen .doorMoucheron', van Huifum ,
Vitringa, van Gojen ~lPronk, de Haan, de Beyer en an-
deren Meeflers meer, zyncteLand- en Water,gezigtjes.

J. DEM 0 U CHE R 0 N.
No.
57 Een Gezieht van Aripa, Grande, aan den Tyber in,Romeu,

met de Pen en Ooflind, Inkt gewaffen.
\ )

S8 -- van St. Pieter ; het Faticaan en het Kas-
teel , St, Angelo in Romen '/ getekend als de voorgaande,

J. 'v A N HUY S U M.

59 Een gefloffeerd Arcadies Landfchap , getekend aIs de voor-
':' gaande,

w. V I T. R I N G A.

60 Een Capitaale Tekening, zynde.een Onfluimlge Zee ,ge-
tekend als de voorgaande.

6r Ee~



.( 7 ) ,

van TEK E ,N· I iN GEN. B.
W•. V. I TRI N G ,A.

No.
6 I Een andere dito, getekend als de voorgaande,

J. V A ,N GOY E N!

62 Twee fluks , zynde Land- en Watergezichte met zwart Kryt
en Qoflind, Inktgewaffen,

63 Een fraay Dorpgezlcht , getekend als de voorgaarrde,

64 Een Land- en Watergezlcht , getekeud 'als de voorgaande ..

,65 Een Land- en Warcrgezicht ~9 een Dorp van binnen te zien ,

66 Twee Iluks , zynde Land- en Watergezichrjes , gerekerrd 'alg'
de voorgaande,

67 Een Stads geztcht , gelegen aan een Rivier; getekend als
de voorgaande.

68 Een 'Winter gezicht, getekend in de manier als 'de voor ..
gaande, .

69 Een Dorp gezicht , getekend als de voorgaande,
I

P. MOL Y N.

70 Twee fluks Landfchappen , geresend als de voorgaande,

A. CUY P.

71 Een Bofch gezlchr met zwart Kryt , getekendals de voor ..
- gaande.

w. V I T ,R I N G A.

72 Twee Iluks, zynde een woelend en een ûil Water , met Ooû ...
inde Inkt ge~affel1. .

73 'I'wee

/
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;!8,.1 C A T A L 0 G U $

W. V I TRI N G A.
No. I

13 Tweefiuks, zynde een kabbelend en fiil Watertje" mé~
Ooflind, Inkt 'gewaffen.'

74 - - zynde kabbelende Watertjes, getekend aIs de
, voorgaande, .'

rS - -- ~ynde flille Watenjes , getekend in de maniçr
als g~ voorgaande,

76 ~ :-- dito, dito"

17 ~ -, - andere dito, .

y8 Een woelend Watertje, getekend in de mànier als de vOQ~- •

gaande. \

A. yAN ~WYNDRECHT.

19 Een Gezieht van het Katteer Rammekes , getekend aIs'·do
vporgaandé, . - " ,

P. K 0 0 P S.

8Q Een woelend Watertje , met de Pen en Iugtig gewaffen,

C. D EHE U' S C H.

8~,Twee fluks , zynde Bergachtige Landfchapp(en, met de F:'ell
en lugtig gewaffen.

J~ 1\1 0 u c I-l E R 0 !\T.
~~ Een Hof gezicht , met Waterverwe gefchildert,

C. PRO JN K.

~$ Een Geziebt van het Dorp AalGmeer, te zien van' ~tOoû ..
ende , met kleure .getekend. '



'. (p)

No.
~4 Twee ûuks , zynde het eene het Dorp Boscaop , en her an.

dere 't Kloofler Dikningen , met kleuren getekend.

t E 1). E ~ I N GEN.

c, PRO 'N ~~

,:a.

J. D E ~ E Y E, R.

25 Een Gezicbt van her Dorp Hoog Ellen , ~etekellq in de /
, manier als de voorgaande.

86 ~ ~ van het Slot By!and 1getekend in de manier
als de voorgaande,

87 - .____ in de MaNebaan te Utrecht j getekend ln de
manier als de voorgaande.

J. V AND E ~ V INN E.
I

ß 9 Twee fiuks, zynde Landfchappen met Beeften , ultvoerig
met Waterverwe getekend, I

H. v li.N A V E'R. KA M P ~ bygenaamt Stomme I van Kampen;

29 Een Wintertjç, g~fio1feerd met een Ysflee, dewelke werd
voort gefchooven door een Boerin , eî1,een andere die de-
zelve voorttrekt , en verder andere ftoffafie , zeer fraay
en natuurlyk met kleuren gerekend , en een Studie van een
Melkboer , van agteren te zien,

w. V I TRI N G A.
I I

90 Twee ûuks , zynde een Winter ryk gefioffeerd, en het an- J

dere een Ilil watertje met Schepen , getekend aIs de voor-
gaande.' \.

5)1 - -- zynde het eene een kabhelend en het andere
.een fiil Watertje , getekend in de manier als de voorgaande•

AS



( re )

C A TAL 0 GUS
)

W. V I TRI N G A.
N~ .
92 Een woelend Water met Schepen , met kleure getekenë,,

n'R DE of anders gezegt VER STRAA TE N.

93 Een Bergachtig Landfchap met zwart Kryt-, gewaffen en
gekleurd. .

94 Twee fiuks gefloffeerde Bergachtîge Landfchappen , gere ..
tekend als de voorgaande.

95 --r - andere dito.

96 __.:... _ andere dito.

v ,Â N BAT T E M.

97 Eel1 gefloffeerd Bergachtig Landfchap met Ruïnen , uit""
voerig met Waterverf gefchilderr.

de Oude LIE N DER. -

,8 Een Hofgezicht, met Waterverf getekend,

,J J. V A N G 0 0, L.
, .

99 Twee fluks gefloffeerde Landfehappell met Beeilen, uit-
voerig met Waterverf gefchildert. (

C. PRO N K.

100 Een Gezieht van de Groote Houspoorr, ziende na de klei-
ne tot Haarlem, uitvoerig met Ooflind, Inkt gewaffen.

101 --- - van de Schalkwyker Poort te Haarlem, ge~
tekend als de .voorgaande,

102 -r- - van her Huis J.l1arquette, getekend als de
voorgaande,

103 Eeu



(Jt)
von TEK ENI N' G· E N. I ;B,'

c. PRONK.
~o. .
103 Een Gezicht van 't Stadhuis te Middelburg, uirvoerîg met

Ooftind. Inkt gewaflen, .

104 -- -- van het Hof,eertyds de Abtdy teMiddel·
burg, van binnen, getekend als <le voorgaande. "

l, . .
l0S -- ~. van de Abtdy Tooretl en Haven te Mt'ddel~

burg, getekend als de voorgaande •. \

106 - - van de Ooflerkerk te Middelburg, gete~
kend als de voorgaande. .

107 - ----- van de Oude Kerk , van de Heer P. Bod.
daert te Middelburg, getekend als de voorgaands.

I . ,

leS -- - __ van de Ruïnen van "c /{aftee! tot IWyk te
Duurflede , gearfeert merde Pen. .

A. D E H A E N.

109 --- - van den Draasbrug naar de Kaorenbeurs
en Groote Kerk te' Rotterdam, uitvoerig met Ooflind.
Inkt en Roet gewaffen. '

I 10 - ---=- gedeelte van 't Stadhut"s,Nieu'we Kerè en
Markt te Delft, getekend als de voorgaande.

1 I I Twee Gezichten op een blad, zvnde 't Huis Rampenbur{}
in 't Rampenbofch tot Bergen by Alkmaar, van voeren
en van agteren te zien, en getekend als de voorgaande.

I I Z - - yan rlkerfloot en Uitgeeft , getekend als de
yoorgaande.

I 13 - - overblyffel van 't Huis Kroonenburg , zien-
de naar Kajlrikum, en Ruïne yUJ;l ~tHuis te Foreefl , enz-
getekend als de voorgaande,

114 Twee



No.
l14 Twee Geziebten, Laaren, te zien van 't Laarder Kt!rk.,

bof enz. en Blarikum, van beneden del~Tafelberg te zien,
met Roet en Ooftind, Inkt gewaffen.

Ils -- ~ op een blad ; her Stedeken .d,a;denburgl,
te zien van den Koorenmolen, en het Stedeke rzendyke,
te zien van de Juffrouwen Schans ~ met Ooflind, lnkt ge.
waflen, '

ut>! Een Gezicht van de Kerle en 't Raaflhflis te Beefl , met
Roet en Ooflind. Inkt getekend, ' .

~ ( I~ )

C.A T A.L O. GUS
. A. D E H A E ( N.

J~ D E, .BEY E R~

, 1I7 --:- - van 'r Hui~.Dçrtb~ Zut.fhen, metOofii\ld.
Inkt getekend,

118 -- - van, de Markt te Rbeenen , getekend als de
voorgaande,

K E L L E R.
119 Twee geftoffeerde Landfchappen , met Roet en een weinig
, Ooflind •. Inkt getekend,

Een genaamt Klein RU B B E N'S.

120 Een Bergachtig Landfchap met Heeren te Paard , verdcrs
eenig Vee, als ook in 't verfchiet verzeld van een Harder
en Harderin , met Roet en Ooftind, Inkt getekend.

COR N. 1) uSA' 'IR T.

J21 - vroolyke rookende en drinkende Boerin, in ecu bin-
nenhuis , fix met de Pen en gewaflen met Roet , en een
weinig Oofiind. lnkt.

)
)



(113 )

van T' E KEN I 1\1 GEN. "n"
H. V'ERSCHU,URIN'G ..

~. -
't!tz Een Hofgezicht met "Ronden, flaande en rnïtende , lugtîg

met de Pen en gewafferi,

v' A. N DER if AGE.

iZ3 Twee Landfchappen ; metzwart Kryt en metwitgehaagd
\op blaauw Pap~er. , ' "

G. v AND E N E K II 0 U T.

124 Twee Cezlchten of de 'Ruine na de Brandvan de Nieuwe '
Kerk , van binnen te zien, het e~ne met zwart Kryt en 'I;

andere met Raet; en een weinig Oofiind. Inkr,

125 ---.: - als de voorigen ,inie~ zwart l{ryten weinig
gewaffen, -

l ,

'126 Twee geftoffeerde Landfchappen met Rùïnen , her eene
met Ooftind, Inkt en 'ç ander met Roer. /

R. ZEEMAN.
I

iZ7 :brie ftille Watergezichtjes met Scheepjes, met zwart Kryt'
getekend. .

A. W, rA TER L 0..

, )

12~ Esn-geûoffeerd Bofcbgezicht , met zwart Kryt getek~l1d_

S 'C HEL LIN K' S. '
I

1.z9 Een Gezieht Van Liemt in de Meyery van den Bofch»
met zwart Kryt getekend , 'bp blaauw Papier.



('4 ),

:8. C A T A L_ O' GUs

Jjt-I E.: ,i AN" D.E V E L ~DÉ.
No. ~_
130,Een Landïchap vol gewoel , verheeldende de Gerechts-

«: : plaats , met de Klû van Leden"herg ',..fraay met dePen gê.
tekend en met Roet gewaflen, -

. 'W. B U y T E N Y! E G H.

131 Een Stads Gezicht , met de Pen gearceerd,

de Dude LIE N DER.
132 Twee gef1:offeerde Landfchappen , met de Pen, Roet en

Ooûind, Inkt gewaflen, '

W A TER L O.:

;133. Dri~:Lan~fc~lapjes met Ooflind, Inkt ge,w,~en."

C. PRO N K.

134 Twee äifferente gezichten op een ~lad, van den rooden
Taoren , zeer. fraay getekend en gewaïïen met Ooûind, Inkt,

135 Twee Gezichten op een blad , van Drumel en Lakenburg,
getekend als de voorgaande.

r

136 - - dito , van Yalke'fJjlein, en Portugal, gete.
kend als de voorgaande. J.

137 - - dito, van'sHeeren Hendriksburg enWa ..
teruliet r gerekerrd als de voorgaande,

J 38 -- --- dito , van 't Kafieel Ooflende in de Stad
Goes .en Maalfleden ,,getekend als de.vocrgaande.

139 ,- - dito" van't Hofvan Putten en de Kerkte
, Geerotiet , getekead als de voörgaande,

f,.. DE



( 15 )

'Von T È KEN I N GEN. n,
A. D E H A E N.

No.
140 Een Gezieht van Syhekarfpe! met Lambertfcbagen , in 't

verfehlet met Ooflind, Inkt gewaffen.

141 - - van '[ Dorp St. Maorten, van den ZJ'P~
[chen Dyk te zien , getekend als de voorgaande,

142 - - van Nieuw-huks fYoude, getekend ais de
voorgaande •

. 143 - - van Harink Huyzef'l, getekend als de
voorgaande, .

144 - - van Hoogtwoude, getekend van de voor..
gaande,

14-5 - - 'c Huis te Marquette, getekend aIs de .
voorgaande. '

J. D E BEY E R.

146 Twee Cezichries tot Utrecht; Seroaas Hek en een ander,
met de Pen, en Reer gewalTen.

1147 - - van Nimw~gen, en 'fan de Eltenherg,
getekend als de voorgaande,

148 - - op een blad , getekend alsde voorgaandc,

149 - -- in rond Formaat, zynde hec Huis Rolland,
getekend als de voorgaande.

A. RADEMAKER.

150 Drie Gezichten , rwee van de Ahtdy van Rynsburg en van
'c Kafleel te Loenderßoot , met de Pen en Roet gewaûen,

15I - - van Poelgeefl , en van 't Slot dbcoude ; ge-
tekend als de voorgaande.

1..52 Eeu



( 16) I

è A TAL Q GUS
A. RAD E M A KER.

)No.
152 Drie Geziehtjes van de Ooflpoort te DeJfl, 'c Huis .tif'

Does en Koficertoren , met de Pen en Roet gewaflen •.

j;5~ ~ ------ van de Rufire van de Dode te Delft, en
'tHuis Langeruk, en een ander, getekend als de voorgaande,

154 - - van 't Huis te Oudaan ,ter Does ; en Eind«
Geefl, getekend als de voorgaande.

A. D E H A A N.

155 Een Gezieht van 't Slot te Boksmeer , met Ooflind, Inkt
gewaflen,

I ,/

156 ---- - van Sche.nleenfclians,getekend aIs de VQor.·
gaande. '.

157 - - van de Kerk tot Gelen, met de Pen, Roee
Ooftind, .lnkt gewaffen •.

ISS - ---. van de Kerk en Slot totOoflerwyk, van ag-
teren, met de Pen en rood Aard, gewaffen, ,.

. . I

159 Twee Gezichten in Èngeland, van Greenwich Hospifaal,
, en de Tour, met de Pen" en Ooflind, lnke gewaffen.

I

160 Drie _'_- van Poetenburg by Schore!, een byHeems:
kerk , en de Mylpaa! by Tulpenburg , getekend als de
voorgaande. . .

161 Twee --- van Pe/ns by Franiker , en,eeu andere,
getekend aI,s de voorgaande.

C. S C H QUM A N.

162 -- - van de Stad Mldilelburg aan de zuidzyde,
eil van 'tMolenwater, 1U~t de Pen en Ooftind, Inkt ge-
-waifen. '

I A~



I

van TEK ENI N GEN. c.
A. S ClIO U MAN.

No. ,
163 Dé Graftombe van J. en C.Eoertfen , tot Middelburg, met,

Oofliàd. 'Inkt gewaffen. '

164 -- --- van de Graaf'van Obdam ; tot 's Hage, geq

teleend als de voorgaande. ( -.

Konûboek c.
In een Jugtleere band,' soaarin leggen Tekeningen van

Pronk , De Haen, de Beyer , Spilman, eu anderen.

No.
c. PRO N K.

165 Gezieht van 't Stadhuis en Waag té Amjlerda11J, zîende
van de Herberg de Hand in de Pot, zeer fraay met' de Pen

I •getekend en gewaffen met. Oofhl1d~ Inkt, .

166 - van 't Bultenhof in 's Hag~n , gerekend aIs de
voorgaande,

167 '- van 't Binnenhof in 's Hagen, getekend als de
voorgaande,

X6S,___ van het Stadhuis en Doms-Tooren tot Utrecht,
getekend als de voorgaande.

Ï 69 --- van de Vergaderplaars der Heeren Staaten van flo/-
land en Weftfriesla12d, van binnen te zien , getekend als
de voorgaande,

170 Twee Geziehten van de Markt en Lieve J7rotJwe Kerk te
Amersvr;ort, getekend als de voorgaande,

JI71 Een Gezieht van de groote lI/arlet en Wyl1buis te Zusfe«,
ptekend als de voorgaande.

J I

ß



è.
r" ( 18 )

COA TAL O-G U S

C. PRO N K•. '
No.
17.2 Een Gezicht van dé St. seba.fliaan Kerk , Stadhttis, Prin-

[enbof en Vifchmarkt te Amersfoort, met Ooftind, lnkt
gewaflen,

173 Twee op een blad , gezlchten van.1J70rkom, WaterPOOr!,
en Corkom in 't verfchiet , getekend als de voorgaande,

174 Twee Gezichten op een blad .divers , van 't Slot Loeoveflein,
getekend als de voorgaande, (0

175 Een Gezicht van het Stadhuis en Kerk te WOerdcn, ge~
tekend als de voorgaande,

A• .D E H A E N.'

176 Twee Gezichtetl op een blad , zynde 't eene klein Poel-
geeJl cn't andere Beerenflein , fix met de Pen getekend en
met Ooflind, Inkt gewaffen.

177 - --- dito, van de Kerk te Foorbout , en de
. de Overblyffels van 't Slot Boekenburg, getekend als de

\ .
voorgaande.

178 _ - dito, van de.Kapel en Ruine van 't Huis te
, Ga{!;eldol1k, getekend aIs de voorgaande •

.179 - - dito, van 't Huis Limburg en Spytenburg,
te Oojlerhout, getekend als de voorgaande.

180 -- - dito, van 't Sradhuis, Kerk en Markt te
Bergen opZoom, getekend aIs de voorgaande.

1~h dito, van de Kerk en Stadhuis te Hulft ,en
her Kaneel te Raveflein, getekend als de voorgaaade,

I x8z -- - dito, van 't Huis DnosdfJnk en Cnlder,
ge~~kelld als de voorg~ande.



/('19 )

van TEK EN· I N GEN. C.

I A. n'lE n A E' N.
No.
183 Twee Gezichten op een blad , _van de B1"erkendrtalfcbe

Kerk te.Breda, en het Dorp Cinneken , met de Pen en
Ooûind, 111ke gewaûen,

î
184 --,- -----J dito, van St. Katbarinendaal Kloofler ,

en her oude Slotje te Ooft~out, getekend als de voor-
gaande,

185 --- - dito, van 't Huis Brakeftein en Burfielë ;
te Oofl~rhotù, getekend als de voorgaande.

186- - dito, van 't Huis te Boekborfl , van voo..
,ren en van agteren te zien , getekend als de voorgaande,

187 - - dito,' van de Noord'l.vykerbouf, en de
Kapel ce Lange·veld, getekend als de voorgaande.

188 ,--- - dito, van Duiven'voorde, van voeren eu
" _ vâll agteren , 'getekend als de voorgaande.

189 - -' dito, van de Huizen Ter l/orß en Raap-
. . borft, getekend aIs de voorgaande,

H. SPI L MAN.

190 - - dito, van de Dorpen Lier en Foorbour,
getekend aIs de voorgaande. ,

,.. " .. "" ') ,

19J .~ or:-- dito, van. 't Huis van Pie ter de liatln te
Rbynsburg, getekend als vooren, en 't Htlis te Warmond,
van de Lee te zien , met de Pen gearceerd.

192 __;__ - dito, 't Overblyffel van 't Huis Bo:ken.
oztrfl en de Kapel te Langeueld "getekend als de voorigen.

I r

193 - _.-'--dito,'tvall"tDorpenHoftel-lil/egomen
Kat'&f!'Jk op Zee, beide getekend als voeren,

J3 ~ f94 TW@e



c.
( so )

C A TAL 0 GUS

N'o.
SPI L. M ~ N.

I

194 Twee Gezichten op een blad, van Oud Poelgeefi , en heb,
. Dorp van Sa.lfenheim, met de Pen gearceerd.

195 --- - dito, de Kerk te Nooidwykerhout , en 'I;

Raad· en vVeeshuis te Noordwyk, getekend als. voeren,

196 - - dito, van Lekkerker]: en Ammertol, ge-
tekend als de vo/rgaande.

/197 --- - dito" val1Slydrecht en GieJ!èl1dam, beide
gewaffen , met Oofiind. Inkt,

·19f.I --- --- dito ,.van de Kerk en her Slot te Lange-
Irak, getekend als de voorigen,

199 -- - dito, van Ameliaflein, en 't Huis faltiG
flein by Leksmonde , getekend als de voorigen.

200 -_. - --- dito, van Haaflreclot en Goe Jan J7erwel~
le Sluys , getekend als de voorgaande,

,201 - -- dito,'vanWyl1gatflrdenenBleskimg~aaf,
getekend als voorel1. . .

I

,202 - - dito, de Kapel te Kabaus» en het Dorp J

Waarden, getekend als voorerr, \ "

, !l03 - - dito, van 't Huis 's Heer Arentsber-
gen , van vooren en van agteren, getekend als "de VOOf-

gaande.

J. D E BEY E R•

.204 • - - dito, van de Werdpoo,rt te Utrecèe , en
dezelve door de 'Jacobi Brug te zien , getekend a,Is de
voorgaanden,



( 2] )

van TEK E· NIN GEN. 'c.
J. D E BEY E R.

No.
~05 Twee Geziehten op een blad , van de Plempe Taoren te U-

trecht, met de Pen en Oofiind. Inkt gewaffen,

206 --- - dito, vag de Katryne Poort te. U~
trecht, en. dezelve bi~nen re zien , getekend als de voor-
gaaude, _

, 207 --- --- dito, van 't Mary f/Vaterpoortje, en 't
andere van de Cingel aan'de Weftzyde by de Totlefleegpoors
te Utrecht, getekend als voeren.
\

.208 --- - dito, van her St, Hiobs en St, Bartbola-
meus Gafthuis tot Utrecht, getekend als vooren.

!lOS> --' - --- dito, van O,udwyk en het Karthuizer,
Kloofler buiten Utrecbt , getekend als de voorgaande •

.2 10 --- --- dito, van 't Seroaas Hek ,en de Stad U-
trecht, over de Kruisoearte« te zien , getekend als de
voorgaande,

2 I I - --, - dito, van de Witt; Prouœen- en Tolfteeg-
Poorten te Utrecbt , getekend als vooren .

.2 1.2 --- - dito, de Marykerk te Utrecht, en eeu ge~
zieht van dezelve Stad, getekend als vooren •

.2 I3 _. -- --- dito, van de Vulmolen buiten de Weert-
poart te Utre;ht, en een gezieht op de Stad uit de Papen.-
'{JIJeg, getekend als dt;!voorgaande,

nI4 -_ .. __..__ dito, van de fPée rtpOort door de Jacobi
Brug, en een op de onde graft te Utreçbt , getekend als de
voorgaande.,

215 - - dito, op den Dom, langs deColfyhuizen
en van de Sr,Manr/cm Dam te Utrecht, getekenCl :fIs de
;Y09t~aande, '

B 3



-,
c.

fi' ( 22 )

C A,T A LOG U s

J. D E )3 E' Y E R.
No.

\

*2I5 Een Cezichr van her Stadhuis te Utrecht, met de Pen en
Oofiind. Inkt gewaffen.

,2 16, Twee Gezichten op ecu blad, van P /lUS /fui zen en van de
Ganfemarkt pp deWaag te Utrecht, getekend als vooren,

; 17 -_. dito, van St. Jans Kerkhof op deHooft-
wagt, en' de Staaten Kamer te Utrecht, getekend als
vooren,

I
2 I 8 - - dito, van de "Val op de Manegë , en de

Maliebaal1, te Utrecht, getekend als.vooren,

!~H9 --- --' - dito ,'tI-lofProvlnciaa!en KerliderAbt-_
dy van St; Paul te Utrecht, getekend als de voorgaande,

I

220 - __.:_ dito, Leeuwenbérg of Peflgaßhuis, en van
de Katrvne Poort op het Preeburg te Utrecbt , getekend
'als de voorgaande,

;22 I - - dito, van St. Pieters Kerk en St, Agniete'
of te her Kinderbuis te Utrecht, getekend aIs, voeren.

222 --;- --- dito, van de Parochiekerlren van St, Ni.
colaas, en St. Geertruy te Utrecht, getekend als vooren.

223 - - dito, divers; van de Waa~' te Utrecht,
,'getekend als vooren •

.224- ____:_ - dito, van de Nieuwe Lutberfcbe Kerk, en
't Sr. Hieronimus School en Kerk tot Utrecht, getekend
als vooren,

~25 - \----L- dito, van de Ridderhoffl:ad Broekhuizen?
en 't.Dorp Leerfum , in de Provintie van Utrecht.

?-26 Twee



. ( !2S )

,=. T: E, ~ E.,. ~~ I,' N~ G: E N( ~,.s:.

No.
'.2;6 Twee Gezichten op een bla_q 2yUl1O~(J{!rwyk en Oud H aar-

lern , m~t de Pen getekend en Ooflind, ~lkt gewafleu,

227 - - dito, different, van 't Huis tè Klùf, gcte-
kend als de voorgaande,

, ,/

228 ___:,_ - dito, van Brederode en IPJk op Zee gere-
kend aIs de voorgaande, . .:

!U9 - -_'_ dito, different, van Bredefdde, getekena
als de voorgaande.

,230 --- --_. dito, vanMarquette,op de regter en lin..
ker zyde , getekend als de voorgaande.

~23I --- --- dito, van Caflricum en Bever':f!yk, geté.
kend als de voorgaande. ' \ ..:,

23! - --- dito, divers, van Heemskerk , getekentl
als de voorgaande,

233 _'-- - dito, van' IlpejJei'l1, getekend als de'
voorgaande.

~
234 .--- - dito, van de /(e'l1nemer- en J7rief!è Poorr; .

. te Alkmaar, gerekend aIs vooren.

235 - - dito, van de Scbermer- en Water.Poort,
te Alkmaar, getekend als vooren,

236 _ --, -- dito, 't Hooge Huis van Kiaas Kork, 'c
prinJen Hof, 'iProoeniers Huis en 't Hof van Sonoy , te
AlkmÎ:tar, getekend als voeren,

i~37 ~.- dito, van de Ou de en Nieuwe Doelen t~ -:1
Alkmaar, getekend .als vooren", I .

. . v I
.238 Twe~ \



No.

( ~+ )
C A TAL 0 GUS

C. PRO N K.

c.

.238 Twee Geziehten op een bIad, divers, van 't Slot te Egmond
aan den Hoef, met de Pen getekend en O~ftind. lnkt g~_.
waffen •

.239 --- ---- dito, zynde dezelve van een andere kant
te zien , getekend als vooren.

~40 - - dito, her Dorp en de Kerk te Egmom!
, aan Zee., getekend als voeren.

241 - --- dito, van de Kerk te Egmond aan Zee,
naar het afvallen der ~flmtJttr e~ geheeIe Tooren, gere-
kend als voeren,

242 ~ ~ dito, 't Huis Rrunp, en de Kerk te Ber-
gen, getekend als vooren. I

24~ --- --' - dito , V~l1 St. Pancras , en Oudtdorp, ~~.
tekend als vooren.

J

.244 - --- dito, van Stoopenhurg en Rhynenhurg by
Koudekerk , gctekend in de manier als de voorgaande., '

1.245 --- - dito, van Endegeefi , ën Ahtspoel, gete~
kend aIs de voorgaande,

246 --- --- dito, van 't Huis Oud Poe!geeft , van vOo:"
ren (;11 van agteren ,getekend als de'voorgaande, '

1247 --- --- dito, diverfe , van 't Huis Ter Does , ge-
tekend aIs de voorgaande. "

A. 1) E. H ~ E N.

~48 --- - dito, Oud rei!i17gen , van voeren en van
agteren by Warmond , getekend als de voorgaande,

~4.9 Twee



( !!S )
van TEK 'E' NIN GEN. C.

A. DE H A E N.
No.
249 Twee Cezichten op een bIad, de Voorpoort en Binnen-

plein der Abtdy van Leeutuenborfi , met de Pen geresend
~11 Ooflind. lnkt gewaffen.

1250 - ____.I. dito; van de Dorpen Laren en Btert-'
kul'f!, getekend als vooren. -,

~51 - --_. dito, van de Onde én Nieuwe Loos.
cfrecht, getekend als voeren,

252 -- - dito, het Huis en Kerk te Warmond,
getekend als voeren,

2S 3 - _.:.__,_ dito,' s Craoenland by de Kerk ,en Kerk
te Hilver(um" getekend als voeren.

f};S4 ..._ --- dito, "t Huis Oud Alkemade , van vooren
en agteren , getekend als voeren.

~55 ~ - qito,Bu./fumenIJ14i;?Jen, van de Tafelberg
te zien, getekend als voeren.

/ Ig,56 - --. - dito , van 't Kafleel en Kerk te Cemert ;
getekend als voeren.

~57 --- ~ dito, Lips by Poorfcbooten , en Zonne-
veld by !7alkenburg, getekend als voeren,

H. SrI L MAN •

.258 ~ --- dito, Mttiderberg en Moolenaars Graaf,
getekend als de voor~aande.' ,

259 ~ - dito, Kapel te Helsdingen , en Iloefta-
ken, de laatfle met de Pen gearceert,

:t6o - - dito, de Kerk en 't Huis te Noordetooi» -,
met de Pen en gewaffen,

B S ~61 'fw~e

-.



c..

\< '2~")

C- A· T J\ LOG 1J 'S

H. S- P l L M N N.
No.
~6I Twee Geziehten op een blad , Hoornaax en Haag Blok-

land, met de Pen en gewaflen, '
/

. ~62 - _- dito , Groot :/lmmel's 'en het Féer te
I Schoonhoven, getekend als voeren,

!l63 - ~ dito, Goudriaan en de Kerk te Ottoland,
getekend als vooren. '

Jt64 --- -.-- dito, different, van 't Kafleel €Jud u».
laar, getekend als vooren, ,

,,'!265 - - dito, Berkouden en Twisk, deeze laatfie
met de Pen gearceerd.

1266 - - dito, Lekkerlend en Streefkerk, beide
met de Pen en gewaffen.

,267 - --- dito, Vlaardingen, van den Dyk .te zien,
en Maaslandjluis, va!'l de Deifjèhe fTaart', getekend ais
vooren.

262 - - dito, TjJelmondeen Char/ois, getekel1d
als voeren.

\

269 - - dito, Kerk te Krimpen aan de Lek en
Lekkerkerk, getekend als vooren.

!270 - ...;..___ dito, Maas/and en Kommandeurs! Hof
te Maasland , getekend als vooren.,

!l7I ~ -, dito., Vlaardinger Poort te Schiedam en
_ . overblvffels van :t HUIs Matene.lfe, getekend als vooren.

r:....



van· T. E kEN IN' GEN.

--H.,.' 8-. P I ~. Thi ~~ N.

11•.

No.
273 Twee Cezichten op een blad , Kerk te J{atwy~ op Rhyn:,
. en overblyffels van't Huis' t Zand by /{atw,yk " beige' met

de Pen getekeud. . . /

274 ---' - dito , "t School , Kerk en Hof te Rhym-
- burg" met de Peil en gewaffen. ',
, ,

a75 --- --- dito, divers, der overblyffels van dA
Abtdye ceRhynsburg , getekend als de voorgaande.

276 - -"dito, van't Dorp Vreeswyk, vanel1l1aar
Utrecht te zien , met de Pen getekend en met Oofl:in&.
Inkt gewaffen,

~77 --- --_. diro j 't Huis-Puy/kop en 't Dorp Houten-;
I getekend als de voorgaande,

\

~78 - - dito, het Dorp 't Goy, en de Kerk te
Honsw~k, getekend als vooren

'~79 - ~ dito, Kerk ,te Odyk, en Kapelle te])ort-
huyzen, geiekend als voeren •

.280 - - dito, van 'de Huizen Plettenburg en
Rhyrihuizen, getekend als vooren. '

!

.:8I -: -:clito,'t Dorp Bunnick en' St, 'Maartem-
dyk, getekend als vooren. , I

!~ß2 ____, ·~·.dito, divers, van 't Huis Schoonau'f(Jen.')
getekelld als vooren.

~!lBS - -' dito, ~t Dorpen 't Huis œ-Deorm , ge-
tekend als voeren,

~g.f Twee,



( 28 )

.c. C A TAL 0 GUS

J.' D E BEY E' R.

.... .'1".,..

No •
.284 Twee Geiichten op een blad , van Eemnes buiten en bîn-

nens Dyks, met de Pen getekend en met Ooffind, lnkt ge-.
waffen, .

!lBS --- --- dito, van de Huizen Draeckenburg by
Eemnes , en by Fuurfcb , getekend als de voorgaande •

.286 - ~ dito, van 't Huis te Soesdy'k, van voeren
en ageeren , getekend aIs vooren.

ZP7 --- -. -- dito , van 't Huis den Heiligenberg, van
twee zyden te zien, getekend als vooren.

~88 - - dito, van WajeflânenRojejlein, gete-
kend als voeren,

28,9 - - dito, van de Kerk en het Huis t'Waal.
getekend als vooren.

9.90 ----- --- "t Huis te Langerak, van twee zyden te
zien , getekend als voeren,

~91 - - dito, van 't Huis Hemerjlein endeWtf-
terpoort te Rbeenen , getekend als voeren, -

292 - --...... dito. van't Huis Remerflehz en Leeven_
daal by Rbeenen , getekend als voeren •

.293 -'-. - --. - dito, her Riddermatige Huis PratteN_
tenburg en Emmikhuize1'1, getekend als vooren.,

294 - --- dito, van 't Hof ter Wey en 't Huisdel:
Eng, getekend als voeren •

.295 - - dito & van 't Huis den Ham by neuten.. ~
met ~ood Kryt en Oofiind. Inkt gewaûen,

~ .



( 29 )

van TEK ENI N GEN. C.

J. ~ E BEY E' R.
rJo. I

.296' Twee Gezichten op een blad , het [agthuls van den Bis4
fchop Schenk van Tausenburg , en ~tHuis Kersbergen by

, Zeifi , met de Pen en Ooûind, Inkt gewaflen,
'(

!l.'97 ___:_ _'-- dito, van den Huizen Reinenborg en
Reinenßein, getekend als de voorgaande,

!298 ---:-- --- dito, het Kaneel en Commanderie te
, Montfoort , getekend ars vooren. _ ' .

!}.99 - --,-- dito, de Kapelen 't Huis te Haer , ge-
tekend als vooren,

300 --- - dito, de Ridder Hofflad Reynaue«, en
'1: Huis Oud Ameliswaard, getekend als voeren,

301 - - dito, van 't Huis, Kerk en Regthuis te
Fleuten, getekend als vooren.

c. PRO N K.

302 Een Gezieht van 't Stadhuis te Thiel; getekend als' de
voorgaande,
\

303 Twee Gezlchten op een blad , 'tAmtmanshuls: van ouds
Marten van RoJIen te Thiel, en 't Huis te Klee]', gere..
kend als vooren. '

304 - - dito, Brugpoort , in de Graaf, van bin-
nen, en dito van bulren , getekeud als vooren.

305 - - dito, Markt en Hooftwagt in de Craaf
en Nonnen -Kloojier ; Franfche en Dultfehe Kerk , gere-
kend als vooren.

306 - - dito, 't Huis teBgteld en 't Slot Ey.f1è~"
door», g~tekend als vooren. ~,

S07,Twee \



ç.
( 30)

C A tAL 0 GUS
C. P 11 0 N-.l{.

No.
307 Twee Geziehten op een blad , Hampoort , in de Graaf,

van binnen en van buiten , met de Pen en Ooflind, Inkr
gewaïfen,

~08 ~ - dito, Boeoerbeide ,getekend als voeren,

309 --- - dito, Ster,kenburg, Poliefiei« of Spyker
en lÇerk te Wamel, getekend aIs vooren.

310 _'-- - dito, de Kerle en Dorp te OoJlel'hout,
getekend als voeren,

311 - - dito, Schoonenburg, en 't Klooûer Sr,
/Palrig, getekend als vooren.

312 - - dito, Overa.f!elt, eIJ NederaJ!elt , gete-
kend als vooren.

3 13 ---r- - dito, het Huis Herne, en 'het Dorp Dru-
zen , getekend als voeren,

H. SPI L M A No'
\ l

314 - --- dito, van her Dorp Noortwyk, en de
Doelen te Noordwyk, getekend aIs de voorgaande.

3 15 - - dito, van het Huis Boekborfl , het eene
met de Pen en het andere gewaûen met Ooflind, Inkr,

310 - - dito, in J71'ie[ekoop en Kerk te Leimut- I

den, beide met Ooflind. Inkr,

317 - - dito, van de A,bttly van Leeuwenhorfl,'
getekend als de voorgaande.

$ IS -' - dito ;: van de Kerk te Foorbour, get~ ,
kend als de vcorgaande,

SI$) Twee



J
( 31 )

van T ,E K E ~ I N GEN. C~

H. SPI L M \A N.
No.
3' I9 Twee Gezichten op een blad , van de Kerk en Overblyffel
, van het Kloofter te Noortwyk , en dito her Dorp , met Ooll ..

inde Inkt gewaflen,
J

3~o ~ --:-- dito, van Giej[enNieuiv!and, en her Huis t

Neder Blok/and, getekend als de voorgaande, -

32 l ,- - dito, van de Oude Wetering, en 'H()og-
made, 'getekend nls de voorgaande,

322 _ - dito, van Benskoop en. Aequo'] ,getekend
als de voorgaande, .

323 ~ - dito, van F'reeswyk en Lekmo'nJ, gele-
kend als de voorgaande,

324 _. ___.:._ dit;0' van her Dorp àoJl,voorn, merde Pell
getekend , en 't HUIS te TjJèlmonde, met Ooûind, fuke

gewaflen,

325 - - dito, van de Doelen te Gorcum en hee
Huis Leyenburg, met Ooflind. lnkt gewaflen,

326 Een Gezicht van het Dorp Oofluout , getekend als de
voorgaande. .

327 Twee Gezichten, het eene,'lanNieuwerhrugge, ~n her an..
dere her Hof te Waerder ,getekend als de voorgaande,

3zS ~ - het eene van Dalem., en de andere van 't
Huis en ~erkje te Furen, getekend als de voorgaande •

• \ 1

J. D E BE,. y E R.
)

.3Ü9 Twee Iluks Gezichten, her eene van her Slot te Abkoude,.
, en het andere het Dorp te dito,. getekend als de voorgaande.

230 Twee
.'" .



c.
,( 32 )

C A TAL 0 GUS
J. D E BEY E R.

No.
330 Twee fl:uks Geziehten van her -Huis Gunterflein , mes

Ooflind. lnkt gewaffen.

33 I - - Gezichten , het eene van het Dorp gOl,.ten~
- hoe{, en het andere .dnkeveen .getekend als de voorgaanda,

332 - - Geziehten, her eene de Kerk ter rîa , en te
Breukelen , gerekend in de' manier als de voorgaande,

, ..
333 - -- Gezlchten van het Huis te Ankeveen, gere-

kend als de voorgaande •

. 3'34 - -- Gezichten , het èene van 't Huis Snaoelen-.
berg en het andere de Kerk te Mat/rfen , getekend aIs de
voorga~nde. /

) -

, 335 - - Cezichren , het celle van her Dorp Beeren
en her andere van SOf/ft, getekend 'ars de voorgaande,

336 _ -- Geziehten, het eene vanhet Huis Oudaen,
en het andere het Dorp Baamhrug, getekend als de voor-
gaande. '

337 - - Geziehten, het eene Van het Huis Crosne- t

œoude , en het andere het Dorp Woudenburg, getekend
als de voorgaande,

338 - - Gezichten , her eene de Kerk te Nigtevegt
en de andere de Kerk aan de Berg, getekend als de voor ..
gaande •

.a39 - -- Geziehten, het eene 't Dorp Tienêooen , en
het andere 't Dorp Weftbroek, getekend als de voorgsands,

340 -- -- Geziehten, hec eene 't Dorp Willige Lange..
. rak, en het andere Langerak over de Leck, getekend

aIs de Voorgaande. \
341 Twee



( 33')

van '1' t KEN I N G È N.. C.

:No.
34 I Twee fluks G~zichteil van her Huis te Zuyleti, met Ooft-

ind, Inkt gewaffen,

J. 1:> E BEY ER.'

342 - __ r Cezicbren , her eene de Kerk te lJ;fartendyk,
en het andere de Kerk te Puerfch, getekend als de voor-
gaande.

343 -- -- Gezichten , het cene het Huis Scha!kwyk en
her andere 't Dorp Schalkwyk, getekend als de voorgaande,

344 - -- Gezlchten van de Kerk en Dorp te Baern ;
getekend als de voorgaande.

-

345 -- -- Cezichten van/de Kerk te Pinke·veen. en ber:
andere her Dorp Meydre(;ht, getekend als de voorgaande,

346 -- --, - Gezlchten , her eene het Huis den ßyck en de
andere her Huis ter Mey, getekend als de voorgaande,

347 -- - Geziehten, het eene Spaekenburg by BUI1~
fchooten , en de andere de Eem6rug, getekend als de
voorgaande, , )

348 /-- -- Cezichten , het eene her Huis Hag~/1ein cu_
het andere 't HuîsNieuwefldn, gerekend als de voorgaande, '''''''__

349 -'-, -- Gezichten ~an het HuisRenswoude ,getekend
als de voorgaande.

"
350 - _'_ Cezichten '( hec eene de Kerk te Renswoude
. en de andere de Kerk te lf70udenberp; , getekend als de

voorgaa~de.

35 I ~ - Gezichten van het Dorp Bun!c!v()oten, gete..
tekelld aIs de voorgaande.

c



D.
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C A T A,L 0 GUS
(

". J. D E BEY E R.
No.
352 Twee fluks , zynde het eene 't gezichr van het Dorp Drie-

bergen , en de andere 'c Dorp .dmerongen , getekend als
de voorgaande.

353 Drie fiu ks Geziehten, zyn de de Kerk te Overlanghroek,
't DOl p Neerlangbroek en her Huis Doornweerd, gere ..
kend als de voorgaande,

Door diverfe Meeflers.

354 Vier fluks Gezichten naar Rademaker , getekend als de
voorgaande,

355 Ses ftuks , andere dito.

356 Vier fluks , andere dito.

I 357 Twee fiuks Geziehten te Spa.
f

358 Twee Iluks , andere dito.

359 Twee fluks , andere dito.

360 Een Gezieht van de Mariekerk te Utrecht.

Konfiboek D.

361 Zynde Tœee Deelen , waarin leggen 300 Iluks Bybelfche
Ordinantien , zynde alle Hiûorien uit her Onde en Nieuwe
Teflamenr , waal' onder veele zyl1 die nier in Koper ge,
bragt zyn, zeer fraay getekend en tyk geordineerd door
S. F. DU BOURIG.

NB. Men zal deze Colleà!« i12 une pre'fenteeren te verkoope11<p
dot; bebouden bet regt aan Ons , indien daer niet na ge-
noeeen ooor geboaden uiords , dezelve dan by koopen te uer-
koopen,

Kon!l:<iI
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<Olm T E. K' ENI N GEN. ~~.

Konftboek E.
ftYaarin leggen Ordinanties , door C. Troofi,J.,'de Wit~

Rembrandt en anderen,

C. T.R 0 0 S T.

~?2 Een Heer zittende voor een Tafel, en op dezelve.Ilaat een
Ham, Brocd en een Wynfles, in zyn regterhand heeft ny
een Roemer met Wyn, en in zyn andere hand het hieltje
van de Ham, fraay en, uitvoerig met Crayon.

363 De Godin Diana halverlyf te zien,' hi de regterhand
heeft zy een Boog en op de rug een Pylkooker , getekend
~1 de manier als de. voorgaande. '

J. ,Ii 'iw I T.~

364 Her Hooft van Mofes ,. met rood en zwart Kryd getekend
en g~hoogt met wit op grys Papier. '

1\1. 1\1 1ER E V É L T•.
I \

~365 Het 1-100fi: van Prins Jl!aurits en twee andere, met food '"
en zwart IKryt getekend.

. ) .' -
366 -- - van Philippus de Eerfle en Maria Coni1ZX,

Vrouw 'van Keizer Maximiliaan , en een ander , getekend'
als de voorgaande,

367 -- -- van Fredericus de III en IV., getekend als de
voorgaande,

368 --~ - van de Keizer RttdolphfJS de Eerûe en A/ber/Ut
de Tweede ,getekend aIs de voorgaande.

L. V lOS TER MAN.

;369 Thomas Howart met zyn Vrouw , met rood en zwarr Ktyt
getekend , bekend door de prellt. '

C,Z J. WAN·
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I. C 'A TAL 0 GUS

E R.J. W AND ELA
No.
370 Ses fluks , zynde de Burgemeeflers van Amflerdam, met

zwart Kryt , en gehoogt ,met wit op blaauw Papier.

N. VER K Ö L J E.

)

37 I Het Ornament om het Porrret van Bynkershoek ; uitvoerlg
l'net' Ooflind, 111ktgewaffen.. ,

372 -- - om het Portret van de Baron Imhof, getè-
kend als de voorgaande,

( 373 Twee fluks , de Ornamenten om de Portrette van zyn Hoog-
beid en de Admiraal Gravé, getekend aïs de voorgaande,

J. D E - G H' E Y N.

374- Twee Iluks op een blad gehegt, zynde Studien, met de
Pen gearceerd.

375 Drie andere dito, ,getekend als de voorgaande,

376 Vyf fluks diverfeop een blad , getekend aIs de voorgaande,

377 Een Studieblad met eenige Viffchers ,getekend aIs de voor-
gaànde,

I J. V Ji. NEY I K.

378 Zynde ~yn eigen Afbeeldfel, met zwart Kryt getekend,

P. QUA S T.

379 Her Portret van P .de Groot, Raadpenûonarls der Stad Ame
fterdam, uitvoerig met Potlood getekend,

c. D E pAS.

S80 Twee fluks , de Pcrrretre van Hendrik de IV. en zyn.Vrouw,
met de Pen getekend en een door een ander;

J. WEI ..

l '



( Si.)

'Van TEK ENI, N G E- N~ E..

NO.I

38 I Een Manshoofje met een baard Il uirvoerig met de Pen en
een weinig gekleurd, '

J. WIE R I ~ C x.

382 - Vrouwe Portretje , uitvoerig met de Pen gete~e~d ...

383 -- Mans dlto , getekend als de voorgaande.

J. L U' y KEN.

384 Ses fluks , zynde Hifl:orieele Ordonnantien , lugtig met de
Pen en een weinig gewafien,

385 Ses anderen, dito, getekend als de voorgaande,

.386 -- --_._ dito, getekend als de voorgaande,

387 Een Quarto Tyrel , getekcnd als voeren.

388 Een Octave dito, geiekend als voeren en een door een an-
~~ I

R E M·B R AND ~
\

389 Twee fluks op een blad gehegt, zynde Landfchapjes , zeer
natuurlyk getekend met de Pen en gewaflen, I

390 _' - - Hiflorieele Ordonnantien , getekend ais de
voorgaande,

391 -- ___.:_ andere dito , lugtig met de Pen getekend,

392 - -- andere dito, dito.
" I

393 Een Schilder in zyn Studeerkamer en twee andere ïtudïen,
ßx met' de Pen getekend, .

394 Twee Studien, fix met de Pen,

395 Vier - op een blad , getekend ;lIs de voorgaande.,
C 3 ' a96 Twee

( ,
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'Ê;. c A TAL' 0 G U -5 \

R E
No.
396 Twee Studien op een bInd;· fix n1et de Pen.

M B R 'A' N D T.

397 - - dito, dito, op een blad,
( .

398 -- - dito, dito, op een blad,
I

399 Vier - dito, dit~, op een blad,

40Q - -dito, dito, op een blad,

4.0 I Twee - dito, dito, op een blad.

402 - - dito, dito, op een blad,

403 - -dito, dito, op een blad,

404 Vier-dito, dito, op een blad,

405 - - dito, .dito , op een blad,

406 -- __,._ dito, dito, op een blad,

J 407 Ses - dito, dito, op twee bladen.

408 Drie - dito, dito, op twee bladen,

409 Ses - dito, dito, op een blad,

4IO Negen--- dito, dito, op driebladen.

4II Vyf anderen dito" dito, op drie bladen.

A. v A NOS T ADE N.

4- 1.2 Twaalf fluks Studien met de Pe;l en Ooflind. Inkt gewsffen,

J. STE E N.

4-13 Ecn Studieblaatje met vier Beeldell, getekel1~ als de voors
. gaande, '.

414 1!ell



(' 39 )

'(jan T E K E N I N G E ,N. È.
J. S T E 'E N.

N~ \
..1-14 Een Studieblaatje met vier Beelden ,met de Pen en Qoil-

inde Inkt gewaïfen, \. '

A. S C HOU lVI A, N.

4T5 Het verbranden der Schepen te Chatham, met hét Portree •
van de Witt op de. voorgrond , naar het Schildery uitvo~- .
rig met Oofiind, 111ktgewaûen,

.1-16 Een Folio Tytel voor de Inhuldiging van zyn Hoogbeid te,
Vliflingen , getekend als de voorgaande,

, V AND E R V .E N N E.

. I 417 Een Folio Tytel , verbeeldende de Kaningin Hefter voor
, Ahafueris , 111et de Pen en Ooflind, Inkt gewaffen,

418 Een Oétavo Tytel , getekend in de manier als de voorgaande.

J. G 0 E R É.

4-19 Drie fluks TyteIs, uit de Rysbefchryving van M~ubach~
met de Pen en Roet gewaffen. '

J. DE' G 'B E Y N..
420 Een Vignet , met de Pen en Ooflind. Inkt gewaflen,

WEB BER.

",2 I Een Oélavo Tyteltje , getekend als de voorgaande .en een
ander,' ,

J. W AND ELA A 'R.'

42 ~ Een fraay Vigaet , met de Pen en uitvoerlg ge~affen.

A. H 0 u B 'R_ A K Ê 'N.
4~3 Drie fluks Vignetten op twee bladen gehegt, gerekend als

.de,v~ol'gaande.
J.W~



No.
424 Twee fluks Boeregefelfchappen, gewaffen met Ooflind.

Inkt en een weinig gekleurd , naar het Schildery van
Oûaden,

( 4° )

C A TAL 0 GUS
J. \v. FRA N K.

M N A S.

425 Een Zlnnebeeldige Ordonnantie met de Pen en gewaûen,

~ B R E E N BER ~
426 Twee fluks op een blad gefioffeerde Landfchappeu , met

de Pen, gewaffen , en gehoogr op gekleurd Papier.

C. S A F T LEE VEN.

4~7 Een vrolyke Boeren Cefelfchap , met Ooûind, Inkr op
Parkement gewaffen,

J

V AN B A ALE N.

4!lS De Bruiloft van Teds en Pelens, met de Pen en gewaffen.

T l T l A N O.

4-29 Een gefloffeerd Bergachtig Landfchap , met de Pen gesr-
ceerd.

430 Een andere dito, getekend als de voorgaande.

N. POU S SIN.

4-3I Twee fluks , Bergagtige Landfehappell , met Ooflind, Inkr
gewaflen,

P. V Is. N A ALS T.

432 Een Hlfloricele Ordinantie , met de Pen en gewaûen,

Il E M.



( .p )

1Ja.f1 TEK ENI N GEN. r;,
R E 'M B R AND ~

No.
433 Negen ftuks Studien op een blad , met de Pen getekend,

I •

434 Twee andere dito, op een blad, met zwart Kryt getekend,

435 Negen ftuks dito, op twee bladen , dito.

, 436 Vyf - dito, dito.

437 Agt - dito, dito.

438 Agt -- dito, dito, op drie bladen,

SOU T lM A N.

439 Vyf fluks diverfe Portretteu , na Miereveld,

LAD MIR A A L,

440 Twee Anatornifche Prœparatates met zyn natuurlyke kleu-
ren gedrukt,

441 Twee anderen dito.

Konfiboek F.
Wartrt"n !eggen Tekeningen door C. Pronk , J. de Beyer ,

H. de Winter, H. Spilrnan , en .111eer anderen. '

c. PRO N K.

44~ Een Gezieht van de beide Haven-P00rten, te Zieri'kzee
met de Pen getekend en met Ooflind, Inkt gewaŒm. '

443 - - van 't Stadhuis te rtiffingen, getekend als
de voorgaande, '

444 - - van de Markt, Stndhuls en /{erk te Goes',
getekend ais de voorgaande, , \

C S· 445 Eeh



)
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C A TAL 0 GUs.

c. PRO N K.
No.
445 Een' Gezieht van 't Stadbuis te Peere , met de Pen ge-

tekend en met Ooûind, Inkt gewaffen.
I

446 Twee fluks , zynde het eene een Gezichr van de Stad
Goes, en 't andere de Haven en Portres te dito, bei/de ge ...
tekend als de vcorgaande,

447 - - het eene de Wi!lemflad', en 't andere de H7efl-
kapelfcbe Dyk, beide getekend als de. voorgaande.

448 -- - Cezichten van, 'c Cemeenelands Huis half.
wegen Haarlem, getekend als de voorgaande,

4-49 De Ze! Neering of Darink de/ven, zoo als het oudtyds
in Zeeland geoefend werde, met klenren getekend naar 'e
Orrigineele Schildery , hangende in 'r Callhuis te Zz"erikzee.

J. D E BEY. E R•

.+50 Twee fiuks Geziebten, van 't Steedje Asperen eo van 't "
Kafleet te HeNkelum, met de Pen en Ooflind. Inkt gewaflen,

451 ~ -- zyn Lekgeziehten, op Lopik en Ameyde te
zien , getekend als de voorgaande,

~52 - -- zynde Cezichten van ~t Huis te Zeift, ge.
tekend als de voorgaande, .

04-53 - -- 'Cezicbren van 't Huis té Loo, getekend als
de voorgaande,

454·......__._ -- zynde het eene 'r Geziebt van de Kerk, en
. her andere 't Rnadhuis te rjJèIjleln, getekend als de voor",
gaande,

455 Een qezicht·van den Uttbaorn , op de Kerk Thome ziea-
de, getekend als de voorgaande,

'456 Een
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VOlt TEK E, N I -NG E N. ·F.

No.
J: 'D E BEY E R.

\ 456 Een Gezieht van 't Huis te Haar, Kapel en'tRaadhuis,:
met de Pen' en Oo~Hnd: Inkt gewaffen •

. 457 -- -- van 't Huis Zut'lenjlein by dmerongen , ge-
tekend als de voorgaande.

I \

458 Twee ûuks , Gezichten van de Steden De~tichem en Bre-
'Oort, gerekend als de voorgaande,

1459 Een Gezieht van 't Huis Sterkenburg , getekend \als de
voorgaande. ,)

460 _._ -, - te Loenderj/oot, getekend als de
voorgaande.:

461 ---. - van de Markt tot lJ7yk te Duurflede.

462 - -- van 't Konings Huis te Rheemn ,~getel{~nd âls
. de voorgaande,

, ~63 - -- van de RidderrI-Ioffiad rîmerongen, getekeud
als 'de voorgaande,

464 -- -- van de Ridder fIoffiad N~derhorjl , getekend
, als de voorgaande,

465 -- -- van de Ridder Hofflad Ceerefiein , getekend
. als de voorgaande.

466 -- - van de Kapd by't Huis ieHeer , van binnen
te zten , getekend aIs de voorgaande, "

'467' - - tot Kleef in de Diergaarde ~ßter de Eyfere
Man, getekend als de voorgaande,

, .. ç..,
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C A TAL 0 GUS
C. PRO N K.

No•
. 46& Twee fluks op een blad, zynde Geziehten van de Markt.

Stadhuis en Groote Kerè in 's Hertogenbo~h, met de Pen
en Ooflind. lnkt gewaflen.

469 - - dito, de Heefen Paart, te Nymegen van
buiten en binnen te zien, getekend als de voorgaande.

470 ---:' ~ dito, zynde differente Geziehten van 't
Falkenhof te Nymegen, getekend als de voorgaande.:

/

471 Tweeanderen dito, van binnen te zien, getekend aIs de
voorgaande,

472 Twee fluks dito, zynde de Windmolen Poorr ; te Nye
megen, van twee zyde te zien, getekend aIs voeren,

473 _r __ I_dito,zynde her J7alkenboftedito, en een
ander , getekend als voeren,

I

474 --- --- dito, zynde Cezichten van de Kraan
poort,van binnen en buiten zien.te dito, gerekend als voeren,

475 -.--: dito, de Meulenpoorr, van binnen en bul-
ten te zien te dito , gerekend aIs de voorgaande.

4.76 - --- dito, zynde Geziehten op 't Buitenbof,
en de Kerè te Rynsburg, getekend als voeren,

477 - - dito, van de Ruinen der ,dbtdy te Ryns..
burg , getekend als vooren,

478 \ -- -- dito ~ zynde Ruf/zen der Abtdy en 't Hof
en Kerk te dito, gerekend als vooren, / .

479 --- -.,-- dito, zynde her cene 't Gezieht van de
Kerle en de Rui'ne der /J btdy te dito) getekend als voeren,

480 - --, - dito, zynde het eene't Hof, en her ande ..
re 't Huis van P, deHee« te ~ito;) &etekend aIs vooren.

481 Twee



/ ( 4S )
~/Z 1 E KEN 1,1'1 GEN. F.

c. PRO N K.
No. /
4S I Twee fluks op een blad, zynde 't Huis van P. de Haan,

van' binnen en buiten te zien , met de Pen en Ooflind,
Inkt gewaflen,

J. D E BEY E Re

482 ~ - dito, zynde Geztcbten van 't [fuis Il
Park by drnhem, getekend als de Voorgaande. .

483 - --- dito, dito van 't Huis den Muflènberg bJ'
Nymegen, getekend als de voorgaande,

484 - __ I _ dito, dito van 't Huis Slangenhurg., V.al1

voeren en van agteren te zien , getekend als de voorgaande,

4-85 - --- dito, dito van de Markt te Lochem eIl
, van "t Huis te A111fe, getekend als de voorgaande,

486 - --- dito, dito, van de Stad, de Grooten- en
en Gaflhuis Kerken te Doesburg" getekend aIs de V001'-

gaande,

487--- - dito, Geziehten van Steuennueerdt , de
Kerk en Hooftwagt te dito, getekend als de voorgaande,

488 - --- dito, de Maflpoort te Zutphen, geœ- (
kend als de voorgaande, '

489 --- --- dito, Geziehten van 'liHuis Kranm};urg,.
, getekend als de voorgaande.

-+90 :--- - dito, dito, van 't l}aadbuis en Engele»
" -Kloofler te Groll, gerekend aIs de voorgaande.

491 - dito , dito van de-Gelderfehe Toôren ; en'r
Dorpje Spankeren , getekend als de voorgaande.,

49'!2 -----.;;. --- dito ,dito van 't Huis Holtbuyzen by D4"
\ venter" getekend als, de voorgaande, ,

4-.93 Twee
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No.
693 Twee fluks op een blad '. Geziehten van 't I-fttis rjèt;
. ßein , met de Pen e? Ooflind, Inkt gewaflen,

J. D E B E cV E R.

494 - -- dito, de TJ1elpoort en de Benfchopper
Poort , te dito, getekeud als de voorgaande,

495 ---:- --- dito, zynde her eene een Gezieht Iangs de /
Cingel by ~e Oatryfle Poort, en een Gezieht op de Stad
Utrecht, getckend als de voorgaande,

/ 496 --- ---' - dito, Gezicht van 't Hof en Kerk te At-
, . pben , getekend als vooren.

497 - - dito ,zynde het ee~e de MarktteTllburg,
en 't andere 't Dorp Schindel, getekend als vooren.

498 --, - _ dito, zyndre her Kafléel,ell Kerk te Rave-
flein, getekend als vooreu. I J •

499 - --- dito, zynde her eene't Gez icht van Deut-
fdben Huizen , en 't andere de Ruïn der Kerk van 't zelve
Huis te Utrecht, getekend als vooren.

500 Een Gezieht van Sr. Seroaas en Hooftwagt te Mas ..
tricbt , getekend als vooren. .

50 I Twee fiuks op, een blad, Gezichten van 't Kaïteet Ba ..
tenburg en 't Dorp Meegen , langs de Maas, getekcnd
als de voorgaande.

50~ - --- dito, zynde de Foorpoort en 't Slot:
Bronkborfl , getekend als, de voorgaande.

503 - _dito, zynde het Gezicht van de Stad
Locbem , beneffens de Kerk en St"flbuis te dito, gete-
kend als de voprgaande.



( ~1)
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J. 1) E BEY E R.
No.
504 Twee ûuks op een blad , zynde de Kerle en Kafteel te

MontJoart, met de Pen en Ooflind. Inkt gewaffen.

505 - - dito, zynde Geziehten van de Kaf1:eelel'
Allnendaai en Flodorp , getekend als voeren. '

H. J? E WIN TER.

\ $06 Ecn Gezieht van de Stad OudewtJter) getekend. als, d~
voorgaande. . .

507 Twee fluks op een blad , zynde de Waag en Kerle t~
dito, getekend I als de voorgaande, '

508 --- --- dito, de rJlèI en Broeker Poort te dito,-
getekend als de voorgaande.

509 --- --- dito, de NieZ/we eu Linfchoter POOl'! te
dito, getekend als de voorgaande, '

5 I 0 -- - dito, de Geuangen Tooren en Stad huis te
dito, getekend als de voorgaande,

5II --_. --- dito, het Weeshuis te dito, en 't Huis tt
, Fttet , getekend als de voorgaande •.

I

J. D E BE. Y E R.

512 Twee fluks dito, zynde het eene 't Gezicht van Cap"
(pelle te Vortbeim , en het anderet Dorp Sandbeek, ge.
tekend als de voorgaande. '

513 --- --- dito, zynde het eene 't Huis Wa/burg 'I

en her andere 't /{afteel. Leutb , getekend in de manier als
de voorgaande.

514. Twee
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J. ri E '-B E Y 'E R.

fJo. I

514 Twee Gezlchtenop een blad , zynde hec eene 't Dorp
çappel/e te Oploe , en her andere 't Kafteel te Oploo, mec

/, de Pen en Oofiind. Inkt gewaffen.

'515 - ~ dito , zynde het eene 't Huis Oldendriet,
en 't andere de Hoof[che Cappel by ]Jiil!, getekend ,in de
manier aIs de voorgaande •.

5 16 ~ ~ dito, zynde de Gezichte van de Kerk te
( MljJ, getekend in de manier aIs de voorgaande.

SI7 - - dito ,zynde 't/luis de Marsby Zutphm,
I getekend als de voorgaande,

5 IS - - dito, zynde her eene 't Stadhuis ~eJ7enlo~'-
en het andere de Manspoort te dito, getekendals de voor-
gaande,

519 ___.:. - dito, zynde hec eene, 't Hofte Anbolt,
en het andere "t Raadhui$ en Kerk te dito ~getekend als
de voorgaande.

,
520 ~ - dito, zynde de Onde Poort te Steen-

bergen, en het andere 't Stadbui: te dito, getekend als-
de voorgaande. '

521 _,_':'__dito, zynde tweedifferente Gezichten
. . van het Huis .âmetinoert', getekend aIs de voorgaande.

S2~ - - dito, zynde twee ~ifferente Gezlchten
van het Huis Heemflede buiten Utrecht, getekepd aIsde

, voorgaande.
, \

523 __ dito, zynde bet Huis Enge!enburg, en 'e
andere het Dorp Brumm by Zutphen, getekend als. de
voorgaande.

\ ,



( 49 )

van T E' KEN I N G ,E N. F.

No.
52:+ Twee fluks op een blad, zynde her Huis en Kerk te Ligs-

, teooorte , en 't andere de Kerk van Farsfeueld, met de Pen
en Ooflind, Inkt gewaflen.

J. n E BEY E R.

525 - -dito, zynde her Dorp/Jalten,en 't ande •
.re de Kerk van Dinxperlo , getekend als de voorgaande,

526 - --- dito, zyde "t eene de Overblyffel van de
Ridder Hofïlede Blfkkenburg, en 't andere 't Dorp Zey/f,
getekend als de voorgaande.

527 --.......,_ - dito , zynde het Huis Zuylenhurg, en "
andere het Huis Domfelaar , getekend als de voorgaande,

528 ------ - dito, zynde 't eene her Huis Rysfènburg,
en 't andere her Huis Beoeruiaart ,gelegen in .de Provincie
van Utrecht, getekend in de manier aIs de voorgaande.

529 - - dito, zynde 't eene het Dorp l'Verkho'vel1,
en her andere 't Huis Beoeruiaart , gelegen in dito, ge-
tekend in de manier aIs de voorgaande,

I

530 - - dito, zynqe her eene 't Huis lIfocrbergen,
en 't andere de Ridder' Hofflad Hardenôroek , gelegen in
dito, gerckend in de 171unier 'als de voorgaande,

53 r - - dito, zynde de eene de Menl10idte Kedr,
en 't andere de Gereformeerde Kerè te lFil1tr!rswyk, ge ..
tekend in de manier als de voorgaaude,

I 532 --- --- dito, zynde her eene 't Huls den Dam, en
't andere het Dorp Warimfelc! buiten Zutphen , getekend
in de manier als de voorgaande,

533 - --- dito, zynde 't eene het Huis den Ullenßas,
en 't andere het Dorpfe Dt'"ampt, gelegen by Doesburg ~
getekend in de manier aIs de voorgaallde.
. D 534 Twee



( 50 ) /

F. c A T A L 0 G tJ s
.J~ D E B .E Y E R.

No.
534 Twee l1uks op een blad ,/ zynde het eene de Kapet , en.~t

andere 't Huis te Baak , met de Pen en Ooûind, Inkt ge-
waffen,

-5'35 ----dito, zynde het eene 't Dorp Steenderen;
en 't andere) de Kerk en Poort te Bronkboi fi, getekend
als de voorgaande, '

H. SPI L MAN. '

536 Twee fiuks dito, zynde 't eene de Pitylpoort., en 't an-
dere de RietwykerpooN te Dordrecht, getekerrd in de 1TI~

nier als de voorgaande.

537 _' -- - dito, zyude twee differente Dorpgezich- I

ten met kleuren getekend.

538 - -,-- dito, zynde "r eene hetDorp Kortenboef',
en 't andere 's Gra've111and, uitvoerig met kleuren gerekend,

539 - --- dito, zynde Dorpgezichjes met kleuren ge-
rekend.

540 - - dito, zynde het eene 't Gezieht te Weesp,
en "t andere de GrondOag van 't Huis den Bofcb ,met kIeu-
ren getekend.

541 _ ___.J_ dito, zynde her eene 't Huis te Anke-veen,
en Ihet andere 't Huis te dito, met Ooflind, Inkt en Reet
gewaflen.

\

542 dito, zynde het eene 't Raadbuis te Enk-
buhen, en her andere "t OojJi11dies Huis te dito, met de
Pen en Ooftind- Inkt gewaûen , door d. de 11aan,

J. DE'



( St )
van TEK ENI N GEN. Fo

(

No.
J. D E BEY E R.

543 Twee fluks op een blad , zyndet eene de Kerle te Bree.
voord, en her andere 't Huis Walvoort , by "dito Brcevoord,
met de Pen en Ooûind. Inkr gewaffen.

544 - - dito, zynde her èene 't Huis Nettelbol~(l,
en 't andere het Huis de Kloefe , getekènd in de manier
als de voorgaande.

,545 - - dito, zynde 't eene een Gezieht van Gml
Witlve, en 't andere 't Huis te P17ulve , getekend in de ma-
nier als de voorgaande. .

546 ----:- --- dito, zynde 't eene her Kaflee! Doorsoerd,
en 't andere het Huis Bl/Nom, getekend in dt; manier als
de voorgaande,

547 - - dito, zynde tt cene het Dorp EIß half-
wegen Arnhem en Nymegen, en 't andere hetHttis Spyker.

. 548 ,--- - dito, zynde 't eene 't Huis 17èe12h~izm
van Hakuoort , en 't andere het Huis J7e.enbuis val) Groo..
tenbuis , gerekend als de voorgaande.

549 -- -- dito, zynde 't eene het Huis Reife ,en het
andere de Kerk te dito, getekend in de manier als de voor-
gaande. /

'550 - --- dito, zynde het cene 't Huis, en 't nn-
dere het D{)1'"jJ Hoefiaken , getekend in de manier als de
voorgaande,

( I

55 I - --- dito, zynde 't cene het Dorp Leusden, en
't andere het Kerkje te j(e~t!horft., getekend in de manier
als de voorgaande.
/ I /

D2 '552 Twee



(5~ )

C A TAL '0 GUs

No.
552 Twee fluks op een bIad, zynde twee differente Gezichten

van cie Abtdy (iJo/fbroek buiten Utrecht, nier de Pen eh
met Ooflind. Inkt gewaûen,

J. D É B / E Y E R.

553 -- --:-- dito , zynde het cene 't Dorp Segveld, ,
. en her andere 't Dorp Kamerik , getekend in de manier als

de voorgaande.

554 --- --- dito, zynde twee differente Geziehten van
Blaauw Cappel buiten Utrecht, getekend in de manier ars
de voorgaande.

555 --- --- dico, zynde twee differente Gezicbten van
de Riddermatige Hofïlede Foom , getekend in de manîer
als de voorgaande.

556 -- - dito, zynde het Huis Batenfletn by Her-
melen, getekend in de manier als de voorgaande,

557 - --- dito, differente Gezichten van 'tHuis Ter
Lée , getekend in de manier als de voorgaande,

558 --- --- dit, differente Cezichten van 't Huis te
Latmer , getekend in de manier als de voorgaande.

559 --- --- dito , zynde 't Frouwe Kloofler aan de
Bilt , en her andere de Kerk te dito, getekend in de ma-
nier als de voorgaande.

560 - --- dito, differente Cezichten van 't Slot Berg ...
Ambagt by Schoonhoven J gerekend in de .manier als de
voorgaande,

561 --- - dito, zynde ber Huis Maakum, en 't an.
dere 's Hartogen Tooren , gelegen in ''t Land van Kuik ,
getekend in de manier als de voorgaande,



'Van TEK F. NIN G ,~N. F~

No.
562 Twee fluks op een blad , zynde 't Stat/huis en Sint Mat-

tP'jIS Kerk te Maflricht , en 't andere Sint Pietersberg by
dito.

J, D E BEY E R.

563 - ~ dito ,4ynde "differente Geziehten van bec
Dorp Kulle? met de Pen en Ooûind, Inkt gewaffen,

564 --- --- dito, zynde 't Kapee! en "t Dorp Box-
puer, getekend in de manier als de voorgaande.

565 -,-'_ --- dito, zynde her Hof en Zabelpoort te
Arnhem, getekend in de manier aIs de voorgaande.

566 --.....- --- dito, differente Gezlchten van Slnt Wo/-
burg by Arnhem, gerekend in de manier aIs de voorgaande,

567 --- --- dito, zynde 't Dorp Houssen enfBeufekomll
gctekend in de manier aIs de voorgaande •.

568 --- --- dito', zynde 't Dorp rlart en Herwen ,
getekend in de manier als de voorgaande.

569 - - dito, zynde 't Kafiee! te Boxmeer , en 't
andere 't Kloofier te St. Achten, getekend in de manier
als de voorgaande,

570 --' - --- dito, zynde hel! eene 't Dorp WeJlervoort~
, en her andere "t [-luis Hamerde , getekend in de manier

~ls voorgaande.

571 - -- dito, zynde 't Gezieht van Panerde en
de Kerle te, dito, getekend aIs de voorgaande,

572 - - dito, zynde "t Huls te Latbum en de Burgt
Mmmehorfl" getekend als de voorgaande.

D 3 573 Twee



( 54- )

C À T A ,L 0 GUS

No.
573 "'f'wee Iluks op cen blad , zynde 't Dorp l1!lillingen en,

Doorneburg, 'met de Pel: en Oofiind. Inkt gewaffen,

J. D E BEY E R.

574- - ---:-- dito, zynde 't Huis te Smzt'voord en den
Burgr le uJft~ getekend aIs de voorgaande,

I 575 - - dito, zynde her Huis Kloppenburg en het
Dorp Ufei«, getekend als de voorgaande. '

576 -- --- dito, zynde 't Dorp Lathu.m en d~ Nieu-
.' wc Sluis te Geldcrsoore , getekend als de voorgaande, '

si7 --- ~ dito, zynde "t Kafleel Myers-wyk en de
Kerè te Eiden, getekend in de manier als de voorgaande -.

578 --- - dito, zynde de Maasbrug, en de nienwe
wandeling te Maflricht , getekend in de manier-als de, I

voorgaande,

579 - --- dito, zynde't Huis op fiIaare, by Mas ..
tricht , en '1: andere her Kloofler van Slavrmti ,gCtckend in
de manier als de voorgaande,

580 Een Cezicht , zynde de Lieue 17rowlVeKerk te Maill1icht)
rricht , getekend in de manier als de voorgnande.

58 I Twee fluks op een blad , zynde 't Kafleel te Hatert, en de
andere her Dorp p'ierlinsbeek, getekend als dé vootgaa,nde.

58.2 --- --- dito, "i Kaflee] de Haierz en d~ Kerk te
Fierlinsbeek , getekend 'aIs de voorgaande.

,583 - ____;,. dito, de f{apelle te Heefon etl het Huis
te Heefon en Lecmt, getekend aIs de voorgaande.

584 -,--,- - dito, zynde Ruinen vai1't [{afleel Krna-
. 11efZdor,p, gerekend in pe ~nanier' ~Is de voorgaande.

585 Twee



( 55 )

'Yan TE K n .NIN GEN.

J. D E B· E Y E R.
No. . , ,
585 Twee fluks op een blad , zynde"r Klooller den Haag en

de Kerk te Eindhoven, met de Pen en. Ooflind, Inkt. gc~
wallen, "

I F.

586 ---.- - dito , 't Kaßeel en het oude Huis te Dor-
Jen, getekend als de voorgaande. '

587 --- - dito, zynde 't eene de kerk te Dorien,
en 't andere de [(ap'e! te Vi/erden, getekend als dë voor ...
gaande.

588 ----dito, zynde Ide Kerk et: her Huis te As-
ten, getekend als de voorgaande.

589 ' --- dito, het Dorp Maasbees en 'r Huis lFJaa-
kum, getekend ais de voorgaande, .

590 - - dito, de Kerk te Zoomere 'en 't Huis te

, Baarlo by dito, getekend als de' voorgaande.

H. SPI L MAN.

591 Twee ûuks op een blad , zynde differénte Cezichten van
het Slot Weil, getekend in de manier als de voorgaande,

592 _-._-_' dit~, zynde 't Huis Sterkenburg, en 't an-
dere Froutce Munfter te Roermond ,gerekend als de voor-
gaande,

593 - --~ dito, zynde 't Dorp en 't Huis Ploodorp,
gete~end a~sde voorgaande.

594- - - dito, de Kerk te Haalen en te Montfort,
getekend als de voorgaande. ' ,

595 Een fhik , de Stad Steenbergen langs de Haven te zien,
met de Pen en Ooflind. Inkt gewaûen, door J. de Beyer-

'" ...~ D 4 590 Eel~

(



G.
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C À TAL 0 GUS
H. S P r L M A J.\T.

No.
596 Een Gezieht van een I\iddermatige Hofliede met kleure.tl31.
, door J. de Beyer,

. Konnbbek (i.

Inboudende Vogels, Piifin , Bioomen en l11feé'tens, oNe.,
me~ kleu~'en getekend , door Bronkhorfl:, A. Scheu-
man, van Huyfum ~ W~thoo~, ~1Zandere ilfee~~ .

fers meer,

B R 0 N K ~ Q ~ S L
597 Een fraay Landfchapje , op de voorgrond gefloffeerd mec

een Katkoen , Paauw , H~~nders enz, uitvoerig met Wa.
terverf gefchildert.

5~8 Een andere dîto , zyude ecu weerga van de voorgaande,

A. S C HOU lVI A N.

599 Een Talc, waarop zitten twee Vogeltjes , zeer fraay en uit-
vocrig met Waterverf getekend, .

r l ,', ..::::

P. W l THO 0 S.

600 Een Landfchap waarln een Tak met drie Vogels, uitvoerîg,
met Waterverf gefchilderd, .

60 I Een Tak , waal' op zit een Vogel, getekend in de manier
als de voorgaande.·" '

602 Een Landfchap met een Houtfhip , getekend als de voor-
gaande, .'..

603 Een dito' met een-Roerdomp, getekend aIs de voorige.

604 Een Tak me~ ecu vreemd Vogeltje , getekend als voeren.

0°5 Ee~
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'Van T .E KEN I N GEI N. G.

P. W l THO 0 s.
N~ f

605 Een Landfchap met een vreemde Vogel, uitvoerlg metWa-:
terverf gefchilderd.

(

606 -,-- --- met een Inlandfeh Vogeltje, getekend als
de voorgaande.

607 - ---. met een Waterfnip , getekend als de \'
voorgaande

603 ---:-:-.~ met een Duif, getekend als de voorgaande,

609 --- _....;.., met eenVogel; getekend als de voorgaande,

6 I 0 -r-:-- - met een Vogel, getekend als de voorgaande.

611 Een ni! Watertje met een fwemmende Eend , getekend
als de voorgaande,

612 ~ _\ -- met yen fwemmende Eend , get~kelld
als de voorgaande.

6 13 Ecu Sperwer zinende op een Talc, gerekend als de voor-
gaande,

614. Een Landfchap met een vreemde Vogel, getekend als de
voorgaande,

6I5 Een vllegende Eend, getekend als de voorige,

6 I6 Een f\Jq'em111endeWatervP?el, getekend als de voorige,

6 I7 Eell Tak met een Vogel, getekend als de voorige,

6 18 Een dito met dito, getekend als de voorige.

()I9 Een Landfchap met een Vogel, getekend als de Voorige~

6~o Een ----:- met een lopende Vogel ,getekend als voorell.

D 5 621 Eell
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C A TAL 0 GUS
P. W I THO 0 S.

No.
6ß I Een Tak waarop zit een Wyfjes Goudvink, uitvoerig met

Waterverf gefchilderd.

6~2 Een Landfchap met een vreemde Vogel, getekend als de
voorgaande.

B R 0 N K H 0 R S ~
623 Twee fluks met Vogels, getekend als de voorgaande,

624 -- -- waal' onder twee fwemmende Eenden en een
Pitoor , getekend als de voorige,

625 Twee -- met Eendrjes , getekend als de voorige,

626 Drie - met dito, getekend als de voorige,

627 Vier - met dito, getekend als de voorige,

623 Vier -- andere dito, getekend als de voorige.

J. V A N .H U y S U M.

629 Een geele dubbelde Roos, getekend als de voorgaande,

630 Een enkelde dito, getekend als de voorige.

63 l Een blaauwe l'Epine, gerekcnd als de vo?rige.

632 Een rood Blommetje , getekend als de voorige.

Door DI F FER EN T E MEE STE ~ S.

633 Een Tulp, uitvoerig met Waterverf getekend,

634 tw~e blaadjes met Kapellen, gerekend als vooren.

635 - - andere dito en Infeétens, getekend als voeren,

636 Drie

\



/

oan TEK EN, I ,N GE N. C..,

Door' DI F FER E N TE MEE STE R s,
No.
636 Drie blaadjes met Infeérens , uitvoerig ll1~t Waterverf ge;;"

tekelld.' ,

637 Vier __::__ mit Infeétens , getekend als voeren, ,
\

638, Twee ûuks vreemde gedlertensvgetekend als vooren>

639 -- -- zynde een KaapfeEzel en een Ekelvarken ,
getekend als voeren •

..J

640 Drie .: -'viervoetige Gediertèns, getekend als voeren.

641 _- andere dito, dito.

_' - anderen dito, - dito..

643 -,- vreemde VogeIs ,getekend als de voorgaande,

644 - - andere dito ~ dito.

~ r 645 Een Blaadtje met fes Colobrietjes, getekend als vooreu,

646 Drie Blaadjes met vreemde Vogels, getekend als voor~l1.

64-7 - ---' met dito, dito, dito.

648 ,_'--, - met dito, dito, dito.

649 __ --- met dito, dito, dito.

,65° _- l11~t dito, dito, dito,

651 _-metdito~ dito" dito.

652 _ _:__ met dito, dito , ' dito.
!

653 - - met dito, dito,', dito.

65'4 - "'_ met dito , dito, dito.

655 Vier

/



( 60 )
C A TAL 0 GUs

Door DIFFERENTE MEESTERS.
~o. ,
655 Vier Blaadjes met vreemde Vogels, ulrvoerig met Water ..

verf getekend.

c.

656 _-met dito, dito, dito.

~57 _:__ ~ met Viflchen , getekend als vooren.

6'58 -......-- Tulpen, getekend al~ de voorige , door J.
M. de Graaf.

659 - --- dito, ~ito, door J. R. Maria Franke.

660 Drie ûuks differente Viûchen , getekend als voeren,
(

661 Vyf - - diverfe Infeéten , getekend als voeren,
~

66z ~ diff~r~nt~ Iocrren van Infeéten ~ getekend als ,
vooren,

Konflboek ~I,

WPlJrin Ieggen Tekeningen door Pronk, de Beyer , de
Haan en Spilman,

C. PRO ~ x.
663' Twee flnks Gezichten op een 'blad , zynde her eene Weft-

kapelle, en 't andere 'Botzinge in de Provincie van Zee ..
land, met de Pen en Oofiind. Inkt gewaflen,

6'64 - - dito, zynde J7alkenjlein en 't Slot te :Elle-
woutsdyk in de Provincie van Zeeland, getekend als de

, voorgaande.

665 - --- dito, zynde differente Geziehten van her
HUis ter Hooge , in dito Provincie , getekend als voeren,

666 Twee



( 61 )

van .TEK ENI N GEN. Ha '

C. PRO N K.
No.
666 Twee fluks op een blad, zynde differente Geziehten van

het Huis Popkensburg , in de Provincie, van Zeeland, met
de Pen en Ooflind. Inkt gewaffen,

667 _____:--- dito, zynde her eene 't Huts Ss, Aile-
gonde, en het andere de Kert: te Weß-Souburg, in dito
Provincie , .getekend als de voorgaande.

'68 ____;, --- dito, zynde differente Geziehten van Rens-
burg in dito Provincie, getekend als vooren.

669 --- ---' - dito, zynde differente Gczichten van Wefl~
bouen, getekend in de manier aIs de voorgaande.

610 --, - --- Gezichten op een blad , zyn de de Kerle te
St. Laurens, en 't andere de Kerle te Grypsleerk, in diro
Provincie , getekend als vooren,

, I
'71 - --- dito, zynde 't eene rlrnejiein , en 't ande-

J re het Huis te Domburg ; in dito Provincie, getekend aIs
voeren.

67~ - - dito, zynde Weflerfchouwe, en "tandere
Koutserkerk , in dito Provincie, getekend als vooren.

l ,

673 --- ---' dito, zynde differente Cezichten van' St;
Maartensdyk, in dito Provintie , getekend als voeren ..

I

I 674- '_ ---;-. dito, zynde 't Huis de Reyfcbor te 'VIn-
fenburg, en 't andere Haamfiede , in dito Provlncie , ge-
rekend als de voorgaande, , ,

A. DE H A A N.

675~ --- dito, zynde 't eene het Huis te A/tenD,
by Delft, en her andere 't Dorp Pynaker , getekend hl
m'lujer als voorgaande, '

616 Twee

, \



( ô~ )
C 'A'T A LOG U S

A. DE H A AI N.
No.
676 Twee fluks op een blad , zynde differente Cezichten vart

her Huis te Biooien by: Ryswyk, mer de Pen en Ooflind,
Inkt gewaffen.

677 -, -;-- dito? zynde her eene 't Overblyfïel van
. - het Huis te Bu,rg, en/t andere her Huis Hoorn by Rys~

wyk, getekend als de voorgaande.

678 Twee ûuks op een blad , zynde differente Geziebten van
het Huis te Jr?erve by Voorburg , getekend als voeren,

679 --- ---, -. dito, zynde het cene 't Huis Binkhorft, en
her andere 't Huis te Loo by 's Hage, getekend als voeren.

680 --- - dito ,zynde het Huis Kroonenjlein by
Leid~n , en het 'andere 'r Huis Rou'lvkoiJp , getekend aIs'. '.

vooren.

681 --- ~ dito, zynde differente Gezichten van groot
Poe/geefl by Koudekerk , getekend als voeren,

682 - - dito, zynde differente Cezichtsn van TeY4
lingen by Salfenbeim, getekend in de manier als cie voor-
gaande.

A. DE HAAN en H. SPILMAN.

683 - - dito, zynde 't Dorp Dimeren en het
Huis Swa'anmhurg by Dinter , uitvoerig met de Pen ge-

, arfeerd, .

684 - ~ dito, zynde Gezichten van 't Kafleel Oud
en Nieuw H~r!aar, met de Pen en Ooflind. Inkt gewaflen,.

685 ~ - dito. zynde bec eene 'tHuis /J!laurif, e[~.
het andere Maurik te Pucbt.

686 Twee



C '63 )

Win :TEK \ EN· I N GEN. 'H.
- A. J) E H A A N en H. SPI L MAN.

No .
.686, Twee fiuks Gezichten op een blad, zynde het eene't A..

delyke Stift BJ'nrleren by Helmont, en her andere de Kerle
te Ryxfe!, getekend met de Pen en Oofiind. Inkt gewaffen.

) 627 - --- dito', zynde differente Gez~'cht van her
Huis Crooy by Helmont, getekend als de voorgaande •.

688 - --- dito, het Huis en de Kerk te BerHeum,
getekend als vooren.

'~g9 - --- dito, zynde differenteGezichten van 't
Huis Grooten Ruwenberg, getekend als voeren,

~90 --- --- dito, zynde het eene 't Overblyffel van "t
Huis te Pliet, en 't andere de vervallen Kerk te Scboon ..
derlo ; getekend als voeren.

, ,

69 I _'-- --- dito, zynde het eene de Kerk te Straa;.
hem, en 't andere de Kerk te Woen[el, getekend als voeren;

692 --- ---' dito, zynde het eene 't Dorp Roosmaelen ,
'en 't andere de St, Pieters Kerk te Fügt, getekend als
vooren.

693 - --. - dito, zynde her eene 't Huis Spreetnoe»:
burg' by Koudewarer , en het andere 't Huis en Kape] te
Middelrooy, getekend als voeren •

.694 - - dico ;zynde heteene'tDorp en St, Lam ..
merskerk te rugt, en her andere 't Kloofier te Koudezoa- -
ter in Maasland , getekend als vooren.

J. D E BEY E R.

695 Twee' f1:ù~s dito , zynde differente Gezichten van be.t
Huis Elswoud buiten Haarlem? ~ete~end aIs de '{oorgaande ..

. 696 TWie



( 64 )
H. 'CATALOGUrS

J. D E BEY E R.
No.
696 Twee Iluks op een blad , zynde differente Gezichren , het

eene 't Dorp Bloemendaal , en het andere 't Huis St, AI-,
bertsberg buiten Haarlem, getekend met de Pen en Oo!1:-
inde Inkt gewaffen.

697 ....,_.__._-- dito, het eene 't Huis Rolland, en her
andere hec Dorp Oueroeen buiten Haarlem, getekend als
vooren.

698 --- --- dito, zynde de Kerk en Irrgang des Kas-
teels te 's Heerenberg , en 't andere de Saardamfe Paart
te dito, getekend als voeren,

699 - --- dito, zynde her eene 't Dorpje Eliecom ~
en het andere 't Huis te Dieren , getekend als vooren.

700 - --- dito, zynde her eene 't Kafleel Kinèeten ..
burg , en 't andere de Voorpoort van 't Kafleel Doorne-
burg, getekend als voeren,

70 I - - dito, zynde hec Kaneel en 't Dorp te
Bemme!, getekend als voeren,

I

702 _ --- dito, zynde de Stad Tiel en de Buurfo
Paart te dito, getekend als vooren.

704 - - dito, zynde de Stad Tief en de Weft/ny ..
denfe Poort te dito, getekend als vooren,

705 --- --- dito, zynde Gezichten der Stad en Markt
te Arnhem, getekend als vooren.

706 - --- dito, zynde de Sabelspoort en Stad Arn ..
hem, getekend ,aIs voeren, ,

707 -,--- .dito , zynde het Doip Netterden,en het
Huis Wö/dcnburg, getekend als voeren,

708 Twee



( 6S ,

ua» TEK ENI N GEN.
J. D 11. BEY E I R.

No.
708 Twee fluks op een blad, zynde 't Hof en Kerk te Ter-

brug, getekend met de Pen en Ooflind, Inkt gewaffen.

709 -- - dito, zynde 't Huis de Eefe , en 't andere
her Dorp A/men, gerekend als vooren.

7 10 -- - dito, zynde den Droogennpts Taoren en
de Boogen boven de Berkel te Zutphen, getekend als voeren,

C. PRO N K•.

7 I I Twee Iluks dito, zynde 't Huis Kraaymfltin en Moer-
mond , in de Provintie Zeeland, getekend als vooren.

712 -- --'-- dito, zynde de Ruine van de Kerk Baken~
dorp , en het andere 't Huis Bruelus in dito Provintîe ,
~etekend als vooren. .

"713 -- --- dito, zynde 't Dorp rr/eke en Wemeldii1gen,
I '. in dito Provlntie , getekend als voeren.

71.1- -- --- differente Gezichten van't Huis Raon .in dito
Provintie , getekend als vooren,

7I 5' -- --- dito, differente Gezichten van Baarland ;
in dito Provincie , getekend als vooren.

"716 -- --- dito; andere dito, dito, getekend als vooren., ~ . .

7 17 - - dito, zynde 't eene Baarlémd en her ande-
, re Onde Lande, Ïl! dito Provintie, getekend als vooren.

718 - - dito, zynde Ellewoudsdyk en Baar/and, in'
dito Provintie , getekend als voeren,

719' Een Gezicht van de Kerktsoren en J!1nganrtftrnat te
Feere , getekend als de voorgaande, '. \

E 7:1.0 Eeu.



H.

( 66):

C 4 r A L O,G U S

c. P R Ö N K.:
N~ •
?2.0 Een Geziebt van de Kerktooren te Zieri!:.zee" getekend

met de Pen en Ooflind .. Inkt gewaffen.

72 I - _- van. 't Star/huis te Zie~ikzee, getekend als
vooren,

72.2 --...:.__ dito, van"r Stadhuis te Ter Tbolen , gere-
kend als vooren.

I .

723 Twee differente .op een blad , her eene de Nohelpoort te
Zlerikzee, en het andere"t gezicht van Borsfeien , gete-
kend als voeren.

724 -- - dito, zynde 't Huis te Staaveneifè en de
Kerk te Ter Tboolen , getekend aIs vooren.

725 - - dito, her eene de Knmpveerfche Tooren te
Ter Tbolen , getekend als vooren.

726 -- --- dito, hec eene 't gezicht op de Wal te Ter
Goes, en 't andere de Onde Kerk en 't Huis van de Heer'
Boddaert " getekeud als voeren.

727 _ differente Gezichten van de Nol/e by Vlijji1Jgm ,
getekend als voeren.

728 __ - dito, zynde 't eene Sandenburg , en 't an~
clere de Dempoart' te lJ!iddelbur:, getekend als voeren,

A. D E H· A' A N.

729 Twee Iluks op een blad, zynde deMans Poort en 'c Couver-
, 'murs Huis in, de Stad Graave , getekend als vooren.

730...;;....._-dito, zynde de eene 't Nonnen Klooflel' ,
.. I Franfche Hoofdkerk , en de andere 't Stadhuis en de

liooftwagt in dito Stad ,. getekend als voeren,
731 'rwee



(,Ô7 )

van l' E K ,E ~N l N G Ë N. H.

A. DE H.:A A· N;
No. . I

73.1 'Iwee Cezichten op een blad , zyade 't Binnenplein van 'jt
Hof te Bergen op Zoom, en het andere 't Kafleel van 1f:Oz:tw~
, getekend met de Pen en OofHnd. Inkt gewaflen,

732 _.:..':___ zynde"t eene Gezieht van Bierullet , en
her andere een afbeelding van Wllleml Beuckels , naar 't
"rglas getekend in d~ Kerk te Biervllet , getekend als voeren.

733 --:.- --- zynde her eene den O~den ßofcb~ en het
andere Duel .?ajlel, getekend als voeren.

7S4 ~'--- .differente Gezichten van 't Huis Fri.!fet~
flein by Veghcl, getekend als vooren.

, A. DE HAAN en H. SPILMAN.

~ 735 Twee Geziehten op een blad , zynde "t eene van 't Apoj/et ..
hth by Helmond, en her andere 't Dorp Mierlo , geeekend
als voeren,

I

'(136 - -.-- zyn6e het eene 't Huis te Mterlo ,'euhee
andere de Kerk ce Geldorp, getekend als vooren.

737 --, -- zynde her eene 't Huis ie Berücum. en
her audere"r Adelyke Stift Bynderrm ,getekend als voores,

738 -- - zynde het eene de Prouœen Akker, en I

het .andere Bilierdam ; getekend als voorel1.

739 .:___ - zynde het "eene 'r t1uis de Pogelezang, en
het andere cie HofUede Marlenbofch ,gelegen buiten Haar.
lem, getekend aIs vooren.

740 - ___:_ zynde het eene 't Dorp Pl:_ute.n" en het
andere Willige Langerak, getekend als vooren.. )

i.4I - - differente Çezichtel1 van 't f{ajleet Het ..
mond, getekend als vooren.

E ~ 742 Ee~



H.
( 68 )

/

C A TAL 0 GUS
A. DE HAAN en H. SPlLMAN.

No.
742 Een Gezieht van 't Dorp Opperdoes, getekend met de Pen

en Oofiind. Inkt gewaflen, ;

J. D E BEY E R.

743, Twee ftuks op een blad , zynde Geziehten van de S.Jans
en St, Nicolaas Kerk te Arnhem, gerekend als vooren.

744 --- - zyude de eene S'te .'lam Kerk , en 't an-
dere Sr, Jans Poort te dito, getekend als voeren,

Î 45 --- - zynde het eene 't Dorp KeppeI, en 'c an-
dere het Dorp Selbem ; getekend als voeren,

i46 - - zynde differente Gezichten van her Graa ..
felyk SIot's Heerenberg , getekend als vooren, ) .

74-7 --- - .zynde twee differ~nte Geziehten van 't
Slot ce Borkelo, getekend als vooren.

748 - --- zynde differente Gezichten van "t Slot
Keppel , getekend als vooren. I

749 ~- - zynde het cene 't Gezieht van 't Huis de
Wtïd, en het andere 't Dorp Etten , getekend als voeren,

750 .- - zynde ber cene 't Huis Engbuizen, en ·c
andere de Kerk te Hummel, gelegen buiten Doesburg ,
getekend als voeren.

75 I - - zynde het eene een Gezieht van Schenkt-
{chans, en het andere 't Kafleel By/and , getekend als
voeren.

752 - - zynde differente Gezichten van 't Huis
MùMl1gten, getekend ab voeren,

753 Twee



( 69 )
van TEK ENI N GEN. H.

J. D E BEY E R.
No.
753 Twee op een blad, zynde het eene een Gezieht van de

Grutpoort, en 't andere van de Homburgerpoort te Demi-
tichem , getekend met de Pen en Ooflind, Inkt gewaflen,

v •

754 -- zyndehet een~ een Geziebt van 't Dorp
.dppeldoorn, en het andere 't Oude Loo, getekend ais voeren,

755 --- --- zynde differente Gezichten van Doornen:
burg , getekend als voeren.

756 - - zynde hec eene 't Gezieht van 'e Huis te
Foorfi , en het andere 't Huis Fe/dm, gelegen byZutphen,
getekend als vooren.

757 --- - zynde het eene "t Rnadbt!is en der \'Ge-
deputeerde Kamel' te Zutphen , en 'e andere de groote
/{et:k te dito, getekend als voeren,

758 - -- zynde het eene't geziebt van 't Raaâ-
huis, en 't andere van de Herk te Deuticom , getekend
als vooren.

C•., PRO N K.

759 Twee op een blad, ,zyndedifferente Geziebten van Loeue ..
flein, geresend als vooren,

760 --- --- zynde differente Gezichten van 't HUis
Hudel, getekend als vooren,

761 - --- zynde differente Geziehten van 'tKafieel
te Breda, getekend als vooren. ,

76!! ~ - zynde her eene 't Gezicht van 't Huis Ap:
. pélenburg , en hec andere 't Huis Loenen,' getèkend als

voeren,

E 3



H.
,( 7° )

CATA"LO'GUS

C. PRO N K.
No.
763 Twee op een blad , zynde differente Geziehten van 'r ij~is

te 1f/i'nsfell, getekend met de Pen en Oofiind. Inkt gewaflen,

764 ___:___:_--- zynde differente Gezichten van 't Kaneel
Dy"en , -getekend als VoorCl1. "

765 - - zynde het eene 'tGezicht van 'tHuis te
Druten , en her andere 't Dorp Pulßk, getekend als voeren,

766 - --- zynde het eene 't Gezich't van het Dorp
Offerden , en het andere 't DOl;P !/J7i:nsfen ,~getekend als
voeren,

I 767 _'_ zynde her eene 'r Gezieht van het Huis
Leetnuen , en het andere 'r Huis, Lugt, getekend alsvooren,

. ,

768 ...:;___ - zynde her eene de Kerk teWorcum , en 'r
andere her Stadhuis te Corcum , getekend als voeren.

769 - - zynde het eenett :logtbuis van de Prins
" van Oranje te Breda ,enhct andere 't Cezicht van 'iHaagje,

getekend als v?or~n.

770 Een Gezieht van den Burg te Leyden , ziende op de Hoog ...
landfche Kerk , getekend als vooren.

A. DE H A A N en H. SPI L 1\1AN.

77 I Twce op een blad , zynde her eene 't Geziebt van her Dorp
Boxtet, cn het andere de Kerk in den Briel, getekend als
voeren,

772 ___:_ - zynde differente Cezichten van de Burg te
OQjlvoorn, uitvoerig met de Pen gearfeerd,

173 _, - zynde differente Gezichten van het Huis
dveftein, lnet de Pell en Oofiind, Inkt gewaffen.

774 Twee



.C 71 )
von TEK ENI N GE· N.

A. DE HAAN en H. SPILMAN. )
No. \
774 Twee op een blad , zynde het eene 't Gezieht van 't Derp

J7eege! ,en het andere 't Dorp Erp, getekend met de Pen
en Ooûind; Inkt gewaffen.

775 --' - _.- dito, zynde her eene 't Gezieht van het Binnen-
Î plein van 't Kafleel te Helmond, en her andere 't Huis Tet"
, Scbeiting by den Uithoorn , getekend als voeren,

776 __ --- dito , zynde her eene 't Gezi~ht van een Kerk
te Scboonbouen , en net andere de Dode te dito , getekend
als voeren.

777· - - dito " zynde het eene 'r Raadhuis te Scboon ..
hoven, en 't andere de Kruit-Tooren te QItO, getekend als
vooren.

"778 __ ' _ dito, zynde het eenet Gezichtvan her Dorp
Jirà;f.nû, en het andere van 't f{loofl~r te dito, Igetekend
als voeren.

779 -- - dito, zynde het eene 't Cezicht van her Stad-
huis tot Haarlem, door C. Pronk , en het andere van de
Groote Kerle te dito, getekend als voeren. '

c. PRO N K.

780 Twee ftu,ks dito, zynde her eene 't Gezieht van het Dorp
Etten, en het andere van Leuy; getekend als vooren.

78,1 _ ___:_ ditf, zynde het-eene 't Geticht van Ter Hey.
de, en 'r andere de Kerk te Teteringen, getekènd als voeren,

, '7 8~ ___:_ _;__ dito, zynde het eene 't Huis Door11enburg,
ell het llndere 'tDorp Homoet~"getekend als vo~ren.

783---- -------'di'to, diffeteme Geziehten van't Kafleel tot
),Qoflvoorn, getekel1d als vooren.

E 4 784 Tw~e .



H.
c. PRO N K. "-

No. ''''-.
784 Twee fluks op een blad, zynde het eene de ~eenelBaktn

van den Briel , en 't andere den Doe!~ te DO'>&'ecbt,ge-
tekend met de Pen en 0011:ind~ Inkt gewaffen.

785 -- --- dito, het eene 't Gezieht van 1/arinkhuize,
en her andere van Koedyk, gelegen in Noordholland, ge-
tekend als voeren,

786 - - dito, her eene 't Gezicht van Fenbuyj(,ge-
legen als boven, en getekend als vooren.

787 - - dito, 't eene de Kerk van Watwy, en hec
andere 'r Dorp Hoogsooud , gelegen als boven, en gere-
kend als voeren,

788 -- - dito, her eene Spanbroek , en 't andere
Grootinbroelc, gelegen als boven, en getekend als voeren.

789 _,.:_ - dito, het eene 't Dorp Eersmoud ; en het
andere Sydekerk , gelegen als boven, en getekend als vooren.

790 _:__ - dito, her eene 't Dorp Binnewyfent, en 't
andere de Kerk van Hoogkarfpet , gelegen als boven , en
getekend als vooren.

79 I -- - dito, het eene 't Geziebt van 't Huis teWy.
denes , en het andere de Kerk te dito, gelegen als boven)
getekend als vooren,

J. DE BEY E R.

79.2 Twee fluks dito, het eene 't Dorp Bodegraue , en 't an-
. dere de Wi:eringer Scbans , getekend als voeren.

793 - - dico, her eene 't Dorp en Kafteel Jaars.
veld, en 't andere het Dorp Streefierk, gelegen aal) de
Lek, ~eç;~el1Q als voeren,



)

oan TEK E N \ I N G _E N. H.

Jr D E BEY E R.
No.
794 Twee fluks op een blad, zynde Gezichten van de Stad rs~

.r felflein, getekend met de Pen en Oofiind. lnkt gewaffen.

795 -- --- dito, het eene't Kaflecl Doartoerd ; en her
andere 't Dorp Ooflerbeek in Gelderland by Arnhem, gete-
kend als voore~.

796 -- - dito, het eene de Stad /Tenlo langs de Maas
te zien, en 't andere de Stad deGraaf, getekend als voeren,

797 - --- dito, zynde differente Geziebten van Naa-
men, getekend als vooren,

ï98 --' - dito ,zynde het €ene,.'tDorp,Beez Jangsde\
Maas by Naamen , en het andere 'c Dorp Flavine langs de
Sambre by dito, getekend als voore1!'

799 ---- - dito, her eene 't Gezieht van her Huis te
, Wiers, langs de Vaartfche Rhyn te zien, en ber andere

het Huis Rhynhuyze te Jutphani.

c. PRONK.

Boo Twee fluks dito, differente Gezlchten van 'tHuis te Schtl~
ge , getekend als vooren,

80 l - - dito, her eene "rDorp Opdom, en het andere
Hensbroeè , gelegen inNoordholland , getekend als voeren ..

802' - --- dito, zynde her eene 't Dorp Weflwoud', en
her andere M'eubixwoud, gelegen als boven , en getekend ali
voeren.

203 -- - dito, zynde de Dorpen Doß- en Wefter-
/P/okken, ,gel~gen als boven, en getekend als v9oren•

E $ 8o/Twee"



.fI.

(74 )

~,A·T A L'O G 'u·s
- ; t G. -P R 0 N K.

No.
804 Twee t1:uk$ op een blad, zynde het eene 't Dorp Hou.

waart, en, het andere 't Dorp lJ70ggenuJn , gelegen in
Noordholland , getekend met de Pen en Ooflind, Inkt. ge-
waffen, - '

80S - - dito, hec eene 't Dorp Sche!!il1khout , en het
andere 't Dorp Hem, gelegen als boven , en getekend als
vooren. . -

~ . J t'
~06 _;_:_' ~ dito ~het eene 't vervalle Kcrkje in 't Scher-

m-erVeld, en het andere de Kerk- van Bouenkarfpe], gele.
gen als boven, en getekend als voeren,

8b7 Twee 11:uks dito , zyndé 't ~{afleel Liesueld , getekend
als de voorgaande , door A. deHean,

I

J. DE, BE' Y E' R.
I 1\.

808 Twee fluks op een blad, zynde differente Gezichten van
Leerdam , getekend als voeren,

809 - ---: dito, her eene ~fSteeaje Asperen , en her
andere Heukelom , Iangs de Linge te zien, getekend als
vooren, ' '

810 _- dito,het eene 'tHuis 'sHurenherg hy Ys-
felllein, en hec andere ;t Dorp Benfcbop , getekend als voeren,

8 I I - - dito, het eene 't Dorp I7reeswyk van de Leck
te zien , en 't andere een Gezicht op 17reeswyk en Viane,
getekend als vooren.

812 - - dito, her eene 't Gezicht van de T.f!elpoort ,
, R_Iu1dhuis en /(erk te Montfoort, en hec andere de Stad

Montfoort van de Willeskooper Poort te zien , getekend
als voeren,

SIS Twee



( 7S ) .
'V4n T ,1: K ,E N I .N ",p~<E N. H~

J." D &,. BEY E R.
No. r .

i 13 Twee flnks o.p een blad , zynde het eene een Geiicht
van drJ2eyde langs de Leck te zien s en het andere 't Htii$
Her/aar' en 't Dorp Tienbouen , over de Lèck tezien ,
getekend met de Pen en Ooflind. Inkt gewaffén,

S14 -- __:__ dito, differente Gezichteri van de Stad Mils,;,
triebt; getekend als vooren;

BI5 __.:_ ~ dito, differente Geziehten van Klootter te
Slavante , .getekend als vooren.

SI6 -- - dito, differente Cczichten van Namur, ge..
tekcnd als vooren. .' r

I

!317 - - dito, zynde her eene 't Gezicht van "tDorp
Oudshoorn langs den Rhyn te zien , en her andere 't Dörp
Swnmmerdam, getekend als als voeren,

g 18 - - dito, het eene de Stad Rbeene , van de, cet-
genberg te zien , en hett andere't Dorp Feenendaal , ge~
tekend als voeren. .

8 19 - -- dito, zynde her eene 't Gezieht van de Stad
Zutph,m langs den 'Yffel te zien ~ en het andere qe Sta<J
Locbem , getekend als vooren. .

\ c. PRO N K.

820 Twee fluks dito, zynde het eene 't Gezichr van de
Nieuwe Poort te Monnikendam , en het ändere de Kerk
te dito ~ getekend als vooren. C

\
(

82 I Een Gezieht van 't Stadhuis te 111o;111ik~ndam , getekend
als vooren.

822 ____;____:__ van l 't oude StaiUlnis te Eda"lt, getekend
als vooren. ..



(76) .,

H. C A TAL 0 GUS

C. PRO N K.
N,o •

• 823 Twee fluks op een bIad, zynde her eene 't Gezieht van
de Noorder Poort , en her andere van de Groote Kerle te
Edam, getekend met de Pen en Ooftind. Inkt gewaffen,

1~4- - - dito, zynde de Noort/er Poort van bin-
nen en buiten te Hoorr~, getekend als vooren,

825 :..__ ___:_ dito, zynde Geziehten van de Oof/er Poort
te Hoorn , van binnen en buiten te zien , getekend als
vooren.

826 Een Gezicht van de Groote Kt!de te Hoorn , getekend
als voeren,

c 827 Twee op een blad, zynde Cezichten van de Koepoort
te Hoorn , 'lall binnen en buiten te zien , getekend als
voeren.

8~8 - --- dito, het eene 't Gezicht van de Oof! Paart
en het andere van de Wefler Poort te Hoarn , gerekend
als voeren.

829 -- - dito ~ zynde hec eene 't Gezicht van de
Keetpoort en Corps de Guarde te EnkhuÎun, en het
andere de Wefl- of Koepoort te dito, getekend als
vooren.

830 - - dito. , zynde het eene 't Gezieht van de
Drommedarus en Ooflindifche Taoren te Enkhuizen, en
't andere de Deenepoort en Wilfonburg te dito, ,getekend
als vooren,

831 - - dito, zynde het eene 't Gezicht van her
Kruythuis te Enkhlliz~n, en het andere 't Giethuis W
dito J getekend als voeren.

832 Twee



I ;

( 77 )
'Von TEK ENI N GEN. H.

'C. PRO N K.
No.
~32 Twee 1l:uks op een blad , zyade bec eene 't Geziebt van

'tWeeshuis, DURe Monbuis en Weflerlr.erk te Enlr.huizen,
en het andere 'é Ciethuis en Noorderpoort te dito, gere-
kend met de Pen en Ooflind. Inkt gewaffen,

833 - - dito, zynde het eene van de D,.om.:e~
darus en Blaautoe Poort te Enlr.huizen, eu het andere 't
.dlmoesniers, Armenbuis en kleine of Frtfn/èhe Kerle te
dito, getekend als voeren.

834 Een Geziebt van de Zuiderkerk eu Tooreuflras» te Enk-
huizen, getekend als vooren.

J. D E B· E Y E R.

835 Twee fiuks dito, zynde differente Gezichten van de Stad
Utrecht, getekend als vooren.

836 Een Gezieht van de fYeerpoort te Utrecht, getekend
als vooren. /

\

837 - -- van de Cinge! by de Doarneboom op de
Weert te zien, getekend als vooren,

838 - - van de Katryne Poort te dico, getekend
als vooren. "

839 -~ --- van de Cil1gel wefizyde , van de Tollen ..
fieegpoort längs de Sterrekykers Tooren te Usrecbs , ge-
tekend als vooren.

240 ---"': - van den Marie Woterpoort te dito ~ ge-
tekend als vooren.

841 - - ,van de Tollejieegpoors , van de kromme
Rhyn te zien, te dito, gerekend als vooren.

B4-!! Een
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No.
842 .Een Gezieht van de Mo~rclel1aars Steeg op 'r Overvaal'

Schuitje te zien , getekend met de Pen eu OoiHnd: Inkt.
gewaffen. , '

843 ---:- --1- van cie Cingd· op de il1aliebaan en hec
, Maliebuis te. dito, getekend als voeren, .

I .

'844 ~ ---- van de Cingel by Sollenburg te dito, ge-
rekend als voeren. )

~45 --...,........ --. - van de.Cinge] op 't Ludes Bot'T.verk te dito,
I getekend als voeren,

846 .:....--~. van de 'Cingel op 't Maliepoortje en hec
lJolwerk te dito, getekend als voeren,

847 - - van de plompe Taoren te dico, getekend
als voeren.

"
848 __,_ --- van de wooninge van ,Duc d'A/'ua en de

Kapelle waarin hy de Bloedraad gehouden heeft te dito,
getekend als voeren.

849 - - van 't BijJèbops Hof te dito, getekend als
vooren.

850 ---:-- van de Paulus Paart te dito , getekenda~s
'vooren. '

85 I ~ - van de Kerk van St, Picter te dito, gete.
) kend als voeren,

852 __ van deJacobieKerk te dito, getekend als
voeren,

353 '--.- - van de, Sr, Jam Kerle en /JOO(t"'Mg~ te
. dito , getekend als vooren. . \;

854 Ee~
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~tm T R. E:__ ENI N GEN. B.

J. DE ~ ,E YB R.
No. ,
854 Een Gezicht van de Marie Kert: en Plaats te Utrecht,

, ,getek~l1dmet de Pen en Ooflind. Inkt gewaflen,

855 .-:---- - van 'tWetshttis, Reguliers Kerè en hooge
Koorn,mllrkt te dito ': .getekend àls voeren,

356 -:- ~ van de Buurèerk of de ,Ma;ia Minor te
dito, getekend, als voeren. " /

857 ----van 't Stadhuis te dito', getekendafsvco ..
ren door P. 'Van Lieender,

858 - - van't' Huis Ter Mee,- by Ma~lrfen, gere- I

kend als voeren. . ,

859 - - van dé Ridderhofïlad Botenflein op Maar-
fen , ziende rangs de Vegt -) getekend als ,vooren.

860 - --- van de Ridderhoîfiad Nifuwenrof)de, ge ..
tekend als voeren.

ß61 __:__ ---langs 'de Vegt op 't Dorp Breukelen , ge-
tekend als voeren,

862 --- __: van Breukelen langs de Vegr te zien , van
Utrecht komende , getekend als voeren.

863 Twee op éen blad ,' zynde het eene 't Gezlcht op de nieu- I

,we Sluis en 't Fort, en"t andere op de beide Emn1eneflè ,
/ getekend alsvoeren.

864 -- -::-- dito .~een op deKerk te Tbaamen by den
Uythoorn langsden Amflel , en het andere langs den Vegr
op het Huis Nederhorfl en pen Berg, getekend als vcoren,

865 _ - dito~ zynde't Dorp f7l'ee/and langs de Vegr,
en het and~r~ 't Dorp fPi/nis op Mydrecht ziende, in de
Provintie van Utrecht, ge~ekend aIsvooren.

866 Het
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C A TAL 0 G.U S
A. SCHOUlVIAN en H. POTHOVEN.

No.
866 Het Portret van M. 'van Ros[um, Heer yan Pouderoyon "I

Veldmarfchalk van Gelderland , ulrvoeng met Oofiind. Inkt
gewaffen,

867 - - van J17j'llemde Eerfle , Prim van Oran]e enz.
getekend als voorea,

868 - - van Mr, Paulus Bt/ys, Advokaat van Holland,
getekend als vooren.

869 - -van Louise de Coligny, Princefle Weduwe
vau Oran je, getekend als voeren,

270 - - van Johan van Otdenbarneoetâ , Heer van
Berkel en Rodenrys , Advokaat van Holland, getekend als
vooren.

87~ ---- van 'Jooft de Moor,Vice- Admlraal van Zee-
land, getekend als voeren.

87~ - - van Cornelis Pieterszoon Hooft, Burgermees.
ter der Stad Amflcrdam , getekend als vooren.

873 - - van Maurirs , Prins van Oranje , Stadhouder
van Gelderland &c. &c. getekend als vooren •

. 874 - --- valllJ7illem Lodewyk, Graafvan Naffau, Stad;

houder van Friesland en Groningen .getekend aIsvooren,

875 - --- van Cornelis van rlarfens , Heer van Spyk,
Griffier van de Staaten Generaal , getekend als vooren.

876 _'- --- van Francois Win rîarfens , Heer van Som-
melsdyk , Ambaffadeur aan "t Hof van Vrankryk, getekend
als voorell •

• 77 - - van Jacob van Heemskerk , Admiraal, ge.
tekend als voeren.



( s. )
von TEK ENI N G t N. H.
A. SCI-IOUMAN en H. POtHOVEN.

No.
878 Her Portret van Mr. Hugo de Croot , Raad en Penfionarls

te Rouerdam , uitvoerig filet Ooflind. Inkt gewaflen,

379 --- - Ernft Kaftmt'r, Graaf van Naflau , Stad-
houder van Friesland, Groningen en Drehten, g~tekeild
als vooren.

880 ---- - Fredri]: HëmlrfJe, Prins van Oran je &c.
Luitenant-Generaal , getekend als voeren.

88 I --- - Andrù!s ßikker; Burgermeefler en Rand
der Stad Amfierdam, getekend als voeren.

8812 --- _,_.....----- Piezer Piererx, flein , Luitéllant\Adll1î~
raal V~l Holland, gerekend als voeren.

883 --- --- Johan de Knuyt, Ridder en I-Teer van
Oud en Nieuw Vosmar , eerfle Edele van Zeeland, gete-
kend als vooren,

884 --- - Adriaan Pau'ZPJ,Heer van Heemflede ~
Raadpcnfionaris van Holland; getekend als voeren.

S8S --- - Hendn:k Caßmt'r, Graaf van Naflau ,
Stadhouder van Vriesland , Groningen en Drente , getekend
als voeren,

886 --- --- If//I/em, Graaf van Na./fau, Veld-
I maarfchalk der Vereenigde Nederlanden , gerekend als

voeren,
1_· -

887 -- -- 1\1r.Jacob cie117fTt, Burgemeefler der Stad
Dordrecht, gerekend aIs voeren.

B88 - - Willem Fredrik, Prins van Naffi1l1, Stad ..
heuder van Vriesland en Groningen,

F



/
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A. SCHOUMAN en H. POTHOVEN.

No.
889 Het Portrar van Wil/eln de Tweede, Prins van Oranje, Stad_

houder de~ Vereenigde Nederlanden , uitvoerig met Ooït-
inde gewaffen.

$90 ---' - Mr. Joan de Witt .Raadpenfionaris van
Holland, getekend als voeren,

I ( ,

S91 ---:::.._ ~ Marten Harpertszen Tromp, Luitenant-
, Admiraal van Holland en Weflvriesland, getekend als voeren,

392 - _' Hieronimus van Beuerningk, Thefaurier-
Genereal der Vereenigde Nederlanden, getekend als vooren.

893 - - Mr.Cornells je Wt'tt, Burgemeefler van
Dordrecht, Ruwaart van de Landen van Putten, getekend als
voeren.

894 - - Witte Cornelisz. de Witte, Vice-Admi-
raal van Holland en Wef1:vriesland, getekend als vooren.

895 - --'_ -Mr, Pieter de Huybert, Heer van Burgr
en Krajenftein , Raadpenfionaris van Zeeland, getekend
als voeren.

~96 __.;...- - Hendri]: Kafimir, Prins Van Naffau , Erf-
fiadhouder van Friesland, Stadhouder van Groningen en
Drenten, getekend als vooren.

397 _.:__ --- .Jacob Baanderbeer , van en tot Waffe-
naar , Heer van Opdam &c. getekend aIs vooren.

~9,8 - --- Corne!is Euertfen , Luitenanr-Admlraal
van Zeeland, getekend als vooren.

899 --- --- Jan Evertfen, Luirenanr-Admiraaj van
Zeeland, getekend als voeren. .' .

900 Ret



I

van' T Ê K, E .N I :N ,G· Ë \ N. lt.,

No.
900 Het Portret van Cornelis Tromp., Luieenant - Admiraal &è~ _'-"

uitvoerig met Ooflind, Inkt gewaflen,

9,0I - - Adriaan Danket:! , Luitenant Admlraal
&c. g€teken~ als voeren.

j)02 --- - Johqn Maurits, Prlns van Na1fau , Veld-
, lhaarfchaI1~de,l' Vereenigde Nederlanden , getekend als

voeren,

903 - - Mt. Johal1 Meerman , Burgermeefler etl
Raad der Stad Leyden, Extraordinair Ambafladeur in En ..
ge1a11d, getekend als voeren,

904 __ Coenraad uan Beunlngen , Burgenneefler
en Raad van Amflerdam ,getekend als voeren,

) ,

905 - ---. Mr, Picter dé Groot; Penfionaris der Stad
Rotterdam, Ambaffadeur in Vrankryk , getekènd als voeren,

906 - - lfJi'llem J~(eph van GeJ1t, Luitenant-Ad-
miraal Van Holland en Weftvriesland , getekend als voeren.

$)07 ,--- - Mt. Eoerbard ,Vtljj. Weeden; Heer van
Dykveld, Extraordinaris Ambaïfadeur in Groot-Britarije';
getekend als vooren,

908 - --- lPi!lem de Derde, Prins van Oranje &è"
getekend als vooren.

~09 - --" -, Mr. Cespar Fage! ~RaadpenÎlonarîs van
Holland, getekend als voo~n.

910 - - Cornelis Eoertfen , Lnltenanr-Admlraal
van Zeeland, getekend als vooren.

, '. \
911 --- - Michie! de Ruiler, Luitei1àl1t-Adi'1iiraal

&c. getekend als vooren. ' 'F~
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No.; f

912 Her Portret-van Cornelis Eoertfen , Vice-Admiraal van Zee~
land , uitvoerig met Ooflind, Inkt gewaffen, I

,r 3 - --- Mr-,!ucoh 110p, Raad en Thefaurier-Oes
neraal der Vereenigde Nederlanden , getekend als voeren.

"r·v - - Coenraad van Heemskerk , Ambaffadeur
van den Staat in Vrankryk, getekend als vooren. ,

915 - - Nicolaas Wz'tfen,Burgemeefier en Raad
van Amflerdam , getekend als vooren.

916 ---- Mr. 'Jacob J7érhye,Raadpenfionaris van
Zeeland , getekend als vooren.

9I7 - ~ GiJddaart vanReede,Graafvan Atlone,
; ,Veldmaar[cbalk 'der Vereenigde Nederlanden , getekend

Ials vooren.

918 - --- Menno ; Baron van Koehoorn, Generaal
der Artillery in dienfl der Vereenigde Nederlanden , gere-
kend als voeren, ,

, I

NI,
.919 -- - François, icolaas Fagel, Luitenanr-e;e-

neraal in' dienfl der Vereenigde Nederlanden , getekend als
voeren, .'

''20 - -:--- Mr. FrançoisFage!, Griffier van de Hoog
Mog. Heere Staaten der Vereenigde Nederlanden &c. ge-:
tekend als vooren. r

?2 I --- --- Gerard Kallenberg ; Luitenanr-Admiraal
van Holland en vVefivriesland, getekend als voeren,

922 - - GeleynEoertfen ;Luitenant-Admiraal van
Zeeland ,ge,te~end als voeren,

", 923 Hec
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von TEK ENI N G cE N. H.

~ .. SCHOUMAN en H. POTHOV.E)~.
No.
92,3Het Portret van Sicco wm CoffilinlJo ,Grjetman van Frane- ~

keradeel , Gedeputeerde te Velde, uitvoerig met OoO:ind.-
Inkt gewaffen, -

924 - ----- Ado!pb HenJ,'ik, Graaf van Rechteren, '
Vryheer van Almelo en Friesfe Veen, getekend als v?9ren•

925 - --- Mr. lPillem l3uys, Penfionaris van Am..
fi,erd?m ,&c. getekend als voeren.

926 --- ---' .ddriaan von Borsfeien , Heer van 'Gel-
dermalfern- &ç. getekend aI~ voo~·en.

927 - --- Mf.Cornelis Hop, Ambaflàdeur in Vrank-
ryk , daarna Burgermeefter en Raad van Am!lerdam, gete-
kend als voeren,

928 ,..;__,;__ - Mr. Izaak van Hoornbeek , Raadpènfio ..
naris van Holland, getekend als vooren,

929 --r-'--- lY.!r. Simon vau Slingeland, Raadpenûc-
paris van Holland, getekend als vcoren,

930 --- -_' - Mr. Daniel de Dieu, Burgemeeïler en
• Raad Ider Stad Amûerdam , ~etekend als voeren,

93 1,__ 1__ '-- Mr. Antboni van der H~i11r , Raadpenfio-
. naris van Holland, gerekend als YOQren. '

93~ - - Unnico "Willem .; Graaf en Baanderheer /
. van en tot Waflenaer , Heer van Opdam , Twikel enz, ge~

tekend als vooren.
. \

933 --- --_. .Mr. Jacob Gillis, Raadpenûcnaris.van
Holland, getekend als voeren,

F 3
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No.
, pa4 Her Portret van WU/em tle f7i'erde, Prins van Öranje en

NaŒiU en~.( uitvoerig met Ooflind, Inkr gewaflen,

~35 - - Jaçob van Borsfele , Vryheer van Borsfe-,
le, en ter HQv~ eerfle Edele van Zéeland , getekend als
'Voonm~ ,

r>S6 - ----- ,Lode'Wy'k, Hertog van Bronswyk Wol-
fenbuttel , Veldmaarfchalk van den Staat der Vereenigde
Nederlanden ~c. getekend als .vooren,

997 - - Wi"llern cie J7yfde, Prins van Oranje, EJ,'f..
, Iladhouder ~ç. getekendalsvooren,

Konflboek . J.
/, ,

ln!?Qtf4~tl({e Tesentnge» 'Van C. Pronk , J. de Beyer ~
en H~ Spilman.

c. l? R 0 N K~
~o~" (
998 Twee fluks op een pl~d, zynde het eene de Weflerpoort
. van buiten te Mede;qblik, en 't andere de l(eetpoort te
. dito , getekend als vQoren~ "

939 -- - dito,' zynde hel! eene 't Gezicht van de Lu-
. tberfcbe Kerle, eq het andere d~Branpoort te dito, gere-

kend als voeren,

94,0 - -, dito, her eene 't Cezicht ~an 't Slo» ooflzy-
zyde , en het andere cie U,7efterpoçrt en fVaf>,thZJ{ne dito,
g,t<;k.el1Çl als vooren. -, \

p.p -- _,...;.__~Hto, zynde differel~t~ Gez;içhten van'~ Slot
c f4~4~n~lik, ~~t~~eQd ;lb VOOf~~,~' '

~412 Twee
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van TEl{ ENI N GEN. j.

c. PRO N K.
No.
942 Twee fiuks, op een bIad, zynde het eene 't Gezicht van dè

Dode, en het andere "t Prinfen Hof en Munt, te Me-
denblik , uitvoerig met Oofl:ind. Inkt gewaflen,

, \

943 -_. ~ dito, zynde her eene 't Gezièht..vun'c Stad-
huis en Wefterkerk te dito, getekend als voeren,

944 Een Gezieht van 't Weeshuis ,Munt ÄA.rmenbuis ~11 Wes-
terkerk te dito, getekend als vooren. \ '

945 Twee O'p een blad , zynde het eene een Cezichtj van hec
Koggebuis , en het andere 't /ldmiraliteitshuis te dito ,ge-
tek end als vooreu.

946 --; _ dito, her eene de Hoorn[ePoort te Purmer-
end" en het andere de ßuïne van 't Huis Krôonèn!mrg te
Kaflrikum , getekend als voeren.

- I

947 -- - dito, het eene 't Stot. te Purmerend vat'!ag-
teren , en her andere de Nekkerpoort te dito , getékend
als voeren.

948 _.__... dlto .differente Cczichten van 't Siot te Pur-
merend , getekend als voeren.

949 Een Gezieht van de Kerle te Purmerend , getekend als
vooren,

950 Twee O'p een blad , zynde het eene 't Stadhuis, en de an~
deren de Amfterdamfe Poort te ditO', getekend aIs vO'O'ren~

95
1

__ dito, het eene de Beemflerpoort, en-het
andere de Beeftemarkt en Purmerpoort te dito, getekend,
als vooren.

F4
> 1-

952 Een
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ç A TAL 0 GUS

No.
952 Een Ceziçhr van de Stad Ha(irlem, van 't Binnenfpaar af

te zien , uitvoerig met Ooûind, Inkt gewaffen. '

J~ D ~ BEY E R.

953 - __,_ 'uit de Dreefvan den Ouden Houtover de
Baan na dito Stad te ziep, getekend als voeren.

954 - - uit 't Ro~deet van de Eentjes Poort over
.de Turfmarkt en 't Blnnenïpaar te dito , getekend als vooren,

$>55 Twee fluks op een blad , zynde het eene 't Gezicht van
her Huis te Breedenrode ~en het andere van 't Huis Klfe!"
getekend als voeren, .

956 -- - dito, her cene 't Gezicht van 't Huis Storm- ,
merdyk, en her andere Wy{zen/lein, in de Provintie van
Utrecht, getekend als voeren. . - '" '.

957 - --- dito, zynde het cene 't Gezicht van 'tDorp
- Scberpenfeel , en her andere 'r Huis te dito, getekt;ng

fils voeren, \ . .

958 - --- dito, her eene 't Cezicht van her Dorp EIß ,
, ~n het andere 'ç porr Lint by Nymegen , getekend~l~

voeren.

25.9 -.-. ~ dito" zynde he; e;n~V~11 den Ridder. Hp'f~
flad 41û;enburg, en her andere t HUIs te Nflate'lJ)tS, in
~e ProviPtie van Utrecht, ~~tekend als vooren.

p60 ~..,....--r- di~o, Iwr een~ 't G~z~cht van hçt Dorp Her-
mele, en her andere 't Dorp Meere, gelegen in dito, eq
get~Rend als vooren~

96 I -- --,-- dito, het eene'r Gezicht y~n 9~ I{,{frk te
Jutpboos, en her ander~ 't Huis froo.1Jçnflein in dito "
~~Ç~Rt:llli Çlls vQoren ..



.:
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J. ,D E BEY E R.
Np. , ,
!>62 Twee fluks op een blad, zynde het eene 'r Gezicht van
" het Huis te Linfcboten , en her andere 't Huis /PUlver ..

borfl , gelegen in de Provintie Utrecht, uitvoerig m,et
Ooflind, Ink; gewaffen.

963 --- - dito, her eene 'c Huis Oude Gbyn , en het
andere 't Huis de Fliet , in dito, getekend als voeren,

PP4 ~ ~ dito, her eene 't Huis te I/liet van vooren
te zien , eil 't andere her Dorp [{appelle, in dito, getekend
als voeren,

965 ~~. dito, zynde differente Gezichren van hec
. Huis de Nes, in dito , getekend als vooren.

964 --- ~ dito, differente Geziehten van het Dorp
" Kokkeng« 1 getekend als vooren,

967 - - dito, zynde het eene 't Cezicht van hec
Dorp Leerbroek , en her andere 't Dorp IWeuwland, ge-
legen in dito , .getekend als voeren,

968 --- - dito, zynde het eene een Gezieht van 'c
, Huis Boedelhof, en hec andere van "rDorp Coefe] by Zut-
phen ~ getekend als voeren,

96f? --- - dito, her eene 'r Gezieht van Steenber-
, gen, en de andere de Haven te dito , getekend als vooren.

'97P ---:- --- dito, zynde het eene 't Dorp lIeycop, en
, . het andere 'tDorp Scboondertuoert , get~kepd als voeren,"

\'

971 -, -- --- dito, zynde het cene 't Gezicht van het
Dorp Beek, en het a~ldere 't Dorp Diem, getekenq aIs
Vooren.

F,S 972 'Twee
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J. D E BEY E R.

No.
972 Twee Iluks op eell blad , zynde de Stad Maa.flricht, en het

andere Wyk over dito, uitvoerig met Ooûind. lnkt gewaffen.

:973·- - dito, het eene 't Gezieht van "t Dorp
Hermelen , en het andere 't Dorp Linfcboren , in de Pro-
vintie Utrecht, getekend als vooren.

c. PRO N K.

974 Twee fluks op een blad, zynde het eene "t Gezicht van
't Nortbertiner Nonnen Kloofier te Ooûerhoud , en 't an-
dere de Ruïne van 't Huis te Stryen, getekend als vooren.

975 - - dito, het Huis te Leuwen , en 't andere 'e
Dorp Druten , getekend als vooren,

976 - --- dito, zynde her eene 't Gezieht van 'tDorp
Wamel, en het andere't Kloofler te dito, getekend alsvoeren,

977 - ---- dito, differente Gezichten van het Dorp
Doornenburg , getekend als vooren,

978 - --- dito.zynde het eene 'tGezieht van hetDorp
!Peurt, en herandere Poelwyk te Gent, getekend als vooren,

979 - - dito, ~ynde het eene 't Huis te Gent, en
her andere cie Kerle te dito , getekend als vooren. .

'980 - - dito, zynde het Dorp en 't Huis ,4ppel-
teeren, getekend als voeren-

98 I - --- dito, zynde het eene 't Gezieht van het
Raadbuis , en het andere van de Kerk te Dordrecht, ge-
tekend als voeren.

982 _ - dito, zynde het eene 't Gezieht van den,
Ouden Tempel, en 't andere het Overblyffel van 't Kafleel te
Hecnvlicd , getekend als vooren.
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won .T lE KEN 1 ~ G :§ N. J./
H. SPI L MAN.

No.
,1183 Twee ftuks op een blad , zynde hec eene 't Gezieht van,

het Dorp Ofch, en het andere de Onde Poort te dito ;uft-
voerig met de Pen gearïeert,

984 --- - dito, zynde hec eene'r Gezieht van Nieuw·
land, en het andere 't Dorp Geffen, getekend als vooren.

985 - - dito, zynde differente Gezichten van het
. Huis Geffen, getekend als vooren.

986 _ --- dito, zynde het eene 't Gezieht van lt

Huis Berkenrode , en het andere 't Dorp Heemflede , met
de Pen en Ooflind. Inkt gewaffen.

987 dito, zynde differente Geziebten van !let
Huis Heemflede , getekend als voeren,

J.D E B .E Y E R.

»88 Twee' fluks op een blad , zynde het eene 't Gezieht van de
Ooftpoort te Heukelorn , en her andere de Heukelomfe

. Poort te Asperen. getekend als de voorgaande.

$189 --- - dito, her eene een Gezicht van 't Dorp
Foorf] by Zutphen , en het andere 't Huis de Pollen, gere-
kend als vooren.

990 --- ---:-- dito, differente, Geziehten van 't Dorp
Hagefiein , getekend als voeren,

991 _- dito, differenteGezlehten van't Kaßeef
te Heukelom, getekcnd als vooren,

992 - - dito, zynde differente Geziehten van hec
Dorp Loopit: ,in de Provintie van Utrecht, getekend als d~
voorgaande.

993 Twee
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CATALOGUS

J. D E BEY E 'R.
NO.
P93 Twee fluks Op eeU:blad, zynde her eene 't Gezichtvan

de Ridder Hoffiad W'eerdejlein, en 't andere hetHuis
Groenenjlein, gelegen inde Provintie van Utrecht, met de
Pen en Oofiind. Inkt gewaflen,

994- - dito, zynde 'c eene de Ridder Hofflad
Hinderflein, en het andere 't Huis 0ud Re'Jnenjlez"n, ge~ I

legenin dito, getekend als voeren.

I ' •995 - ---' dito, zynde her eene 'c Gezieht van hec
Huis Waatenburg, en 'c andere den Ridderhofflad San-
denburg ,gelegen als boven en getekend als voeren,

996 - __:_ dito, zynde hec eene 't Gezicht van het
Huis te Harmelen , en het andere 't Huis te N'J'veld, gele-
gen als boven , en getekend als voeren,

997 - --=- dito, zynde hec eene 't Gézicht van de
Kerk te Voorthuyfen ,en her andere de Kerk te Garder ~g~.
legen als boven, en getekend als voeren,

998 - - dito, zynde her eene 't Gezieht van het
Huis Hunteren by Deventer, eu'het andere 't Huis D1,lY$-

;1 reruoorder , getekend als voeren, '

999 - - dito, zynde differente Gezichten van her
Kafleel Nieutoenbeek , .gelegen ~~n den Virel by Zutphen,
getckend als vooren.

, '

1000 ~ ~ dito, zynde her eene 't Cezicht van het
Dorp Velp in Gelderland , en her ~ndere 't Dorp Zee(le, ge- '
tekend als v'ooren. .

fI00 I __,,_ ~ ditO, ~ynd~ il'et eene een Geziçht van 'e
Huis, en .het andere 'e Dorp Rooderloo, ~~t~~~nd a,Is voo~
~en. '

1002 Twee
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von 'T _E . K _E _N l 'NG :'E N. JII
J. D E BEY E R.

No•. '
IÖO!2 Twee fhiks op een blad , zynde het eene eeri Gezichrvan.

9C Huis de Kemnade , en het ander1e 't Dorp Zedam, met
de Pen en Ooftind, Inkt gewaflen, .

1003 _ - dito ~ zynde 't eene een Gezieht van "t
Dorp Cefleren , en hec andere Kappe/le te Linde, getekend '
als voeren,

1004 - - dito, zynde het eene een Gezieht van't
Huis, en het andere van 't Dorp Ferden , gelegen by Zut-:
phen ,' getekend als voeren.

foos - - dito, zynde diïferente Gezichten van ~tè
Huis Hakoorde ; gelegen by Doesburg, getekend als voo ..
ren.

i006 - ____... dito', zynde hec eene 't Huis Ryperker-
wert by Yffelflein , en het andere de Kerk te Berfcbop by
dito, getekend als vooren.

1007 - - dito, zynde 't eene S. Sehaftinon of
Kruis-Cafthuis te Utrecht, en her andere 't Perk buiten di ..
to, getekend als vooren. '

1008 --- --- dito, het eene een Gezieht van 't Huis
, Halfen by Nymegen, en her andere 't Kafleel te Heumen;
getekend als vooren.

1009 - ---, dito, zynde het eene een Gezicht van
de Kerk te Boxel , en het andere de Markt te Helmond"
getekend als vooren. '

JO I 0 --- --- dito, zynde her eene een Gezieht van de
Kerk te Bers in 't Land van Kuyk , en 't andere de Kapel
van St, Huybert , getekend als voeren.

lall Twee



e 94" )' ,

J..~ t: 'c A TAL 0 G u-s .
J. D R ß E Y E R.

No.
ro r I Twee ûuks op een blad , zynde het eene de Lieue Prou-

we en her andere de St,N/colaas /{erk te lVla.aO;richt, en
het der de den Ingang van St, Pietersburg , met de Pen
en Oofiind '. Inkt gewaflen,

1012 ~ --- dito, zynde her cene eenGezlchr van de
Poort Bordde Peau te Naamen , en her andere de Poort
Bntte: te dito, getekend aIs als voeren •

.. ', ... \

I<H3 ~ ~ dito, differente Geziehten op. het Kas-
teet te Naamen, van binnen te zien, .getekend als voeren,

1014 ...-:--- ~ dico, zynde het eene eén Gezieht vUPI
., het /{aßee! te Naamen , en her andere de Hoofd·wagt te di-

ta, getekend als voeren,

1015 ~~ ditö,zynde'het'eeneeenGezichtvanqe
Markt St, Aubin te Naamen , en her andere het Couoerne»
ment te dito, getekend als voeren,

1016 _:,__ _..,;.._- dito, zynde her eene een Gezieht op het
, Dorp Da!,langens de Maas by Naamen , en het andere 'è
Huis Da! te dito, getekend als vooren.

1017 _ __.:..,_ dito" zynde her e~ne een Cezichr v~l}
. de Kapelle aan de Plante langs de Maas by dito, en het an-

dere de Abtdy SaJßne langs de Rivier de Sambre, gete~
keqd ~ls voorell.

Om..
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, 'Met Capitna!e Tekeningen door van der Hagen, Boitardr s '

Breenberg en andere Mceßers meer.

V AND E R HAG 'E N.
No.
-1018 Een Gezicht van 's Hage, met zwart Kryt en 0ofrincl.

Inkt gewaflen, .

10 19 -- - zynde Bofchgezicht met zwarr Kryt en Oofl-
ind, Inkt gewaffen, op blaauw Papier,

IOZO - - andere dito, getekend als V00rell.

t 0.:2 I - Hoog Bergàchtlg Landfchap ,getekend als voeren,

1022 -, andere dito dito.

1023 - Gezicht van 't Huis Lugtenberg by Maaflrichr ,ge.
rekend als voeren,

1024 - - by Lugtenburg , getekend als vooren.

l025 - Hoog Bergachtig Landfchap met zwart Kryt en
Roet gewaffen, op blaauw Papier.

1026 -- Geziebt in 'c Land van Luyk met zwart Kryt en
Ooflind. Inkt gewaflen , en gehoogt met blaauw Papier.

1027 -- andere dito, getekend als voeren,

A. S A F T LEE VEN.

1028 Een hoog Bergaehtig Landfchap ll{e't zwart Kryt en Raet
\vaffen. .

F. BOI T A R D T.
I

l!oZ9 Een Romeinfehe Hillorie zeer uitvoerig met de Pen ge~ -
arteerd-

, 1030 Een

, '
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C A-T A L ,0 G_ U ~
F. B-.O I T A 'R D T.

No.
1030 Een HHl:orie nit Ovidius, zynde een rylœ Ordinantiet

nitvoe~ig met de Pen gearfeerd,

A. S A VON 1.

1031 Simeon in den Tempel rnethet Kindeke Jezu op 'zYI1
haaden , met zwart Kryt en Ooflind, Inkt gewaûen,

,>

B. B RE E N BER G.

1032 Een Vergadering van Geleerden , met de Pell en Ooflln ..
difche Inkt gewaûen, /

H 0 0 G S A A T.

1033 Een Romeins Hiftorie , zeer fix met de Pen en gewaïfen
met Ooflind, Inkt,

H. S Ö U KEN S~
i

1034 Een Landbatraille , met zwart Kryt getekend,

v AN ~ R MEU ,L E N.

1035 Een Landfchap , waar in de Koning te Paart, verzelr van I

, eenige. Edellieden, met zwart Kryt en Ooflind. Inkr ge-
waflen, •

J. J 0 RDA ANS.

1036 Een Bachanal , zeer fraay met zwart Kryt en OOfiilld.
Inkt gewaflen. \

Door DI FFERENTE.

1,037 Twee Iluks Hifiorien, met de Pen en Ooflind, Inkt ge.
waffen, " '. .

1033 Vier
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1)t/11, . TEK ENI N GEN. K.

No.
1038 Vier Iluks , zynde Cezichte te Seville , met de Pen en

Ooflind, Inkt gewaffen.

DOQ.r D I F FER E N ;r E.

Omflag L.'
jnhoud~nde de Tekeningen door Clots, Abraham de Haan)

en andere. '

V. c tOT S.

1.039 Een Gezieht van Bergen op Zoom, met de Pen en ge-
waffen met Ooflind, Inkt el). gekleurt,

1040 Twee Geziehten te dito, de Groote Kerk a~n de 0011:·
en ~uidzyde, gewaffen met Ooflind. Inkr,

1'>41 Ode --- te dito, zynde her' eene 't Hof en Kerk ,
en het andere de Brugge op de Beek, en een derde Ge-
zieht van de Groote Kerk,

1°42 .- - van de Stad te dito), met de Pen getekcnd.

1°43 - -:-- anderen dito, dito.

I044 T~vee --- in de Stad te dito, met de Pen en ge·
waffen met Ooflind, Inkt,

X
J 045 -- --- op de Wal te! dito , getekend als vooren,

I04.~ Drie -:---- op de Wal te dito, getekend.als voeren.

l047 Twee --- in de Stad te dito, getekend' als voeren,

1048 Drie --- zynde twee Gezichten van '[ Kaflee] te
Wouw enz. getekend als vooren.

1049 Twee --- van Foorbous , en een andere van "sHer:
. tos'enbofob, getekend als vooren,

G 1050 Twee
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C A TAL 0 GUS
v. C LOT S.

No.
1,050 Twee Cezichten , zynde het eene 't Gezieht van de Jl7'a ..

terpoort te Heusden, en het anderen 'te. Roozendaal ,
met de Pen en gewaflen met Oollind. Inkr,

105 I Drie _'-_._ differenteûezlchten van den Nieuuien HOOY1'ff

met de Pen gearfeerr,

A. D E H A A N.'

1°52 Twee Gezichten , zynde het eene 't Gezieht van het Huis
Rutoiel in zyn welfland , en Oud Cunterßein , met de
Pen en Roet gewaffen, I

1053 - - zynde heteene Dzld Loenderfloot , en hec
, andere de Kerk Rumpr, getekend als voeren.

1054 -- --- zynde het eene de Kerle tot Echte!t, en het
\ andere de Kerk te Waldenoyen ,)gerekend als voeren.

1055 _ --- zynde het eene van 't Huis te Ilpendam en
her andere ~t Slot te Purmerend , met de Pen en Ooflind,
1nkt gewaffen.

1056 - - zynde het eene 't Gezieht van 't Slot Hoa ...
ningen , en het ander,e Heukelom ; getekend als vooren,

lOS! - --' zynde differente Cezichten van ?t Huis .db-
[poel , getekend als voeren.

IoS8 -_ --- zynde 't Huis Y1dri~hem, en het andere van
't Huis Zuidwyk, getekend als vooren,

1059 -- --- differente Geziebten van't [{ajleel'lJanWy.k
te Duurfiede s getekend als vooren.

1060 Drie f1uks, waal' onder eeu in 's Hage en twee andere
divers) getekend als vooreu. ,

1061 .Vier



( 99 ,
vân TEK· ENI N_ G :e N.. L.

No.
166r Vier ûuks differente Gezichren , met de Pen en gewaffen

met Oofl:ind. lnkt.

A. DE H A A N.

1062 Drie dito, dito Gezichten , waar onder de Abtdy van
Leeuwenborfl , met de Pen en Reet gewaffen.

1063 --- - - waar onder 't Gezicht van lp ..
pen flein en Berge buiten Alkmaar, met de Pen en Ooft ..
ind. Inkt gewaffen.

1064 - - waar onder het Huis Molenftein, getekend
als voeren,

1065 Twee -- Gezîchten, het eene 't Huis Schalh-vyk, en
'lret anderen Bloorenburg , getekend als voeren,

1066 -- --- waar onder een van 't Hof te Ilpendam , ge..
tekend als vooren.

1067 -- - waar onder een van het Huis te Loender ..
Iloot , getekend als vooren,

1068 _. - her eene 't Gezieht van 't Kajleel te Naame
enz. getekend als voeren.

1069 :Orie differente Gezichten , waar onder 'tHuis 'tZandby
Katwyk , getekend als vooren.

1°70 -- - differentevan'tKaftu/ St.A/agonde teWeft ..
Souburg in de Provintie Zeeland, getekend als voeren, \

,1°71 Twee --- zynde het eenet HuisSnelgersma·teAp ..
pengedsm en 't andere het Siot Siaerdema binnen Frane ...
ker, getekend als voeren,

1°72 - --- zynde 't FÏuis de Ee{l te Doefem , en hee
ander~ Myemll Rasquart , getekend als voeren.

G ~ 1073 Twee
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·C A T AL O' GUS

No.
1073 Twee fluks , zynde 't Huis.ten Ham te Lopperfurn , ;n_'t

andere het Sior Toutrenburg by Sehoonhoven, met de
. Pen en Ooflind. Inkt gewaffen.

1°74 ___:_ --- zynde 't Huis Steenbouen by Middelburg;
en het andere 'cSto: te Heerenbeinskinderen , getekend als
VOOI:eh1.

.1

l075 --- --- zynde het eene'r-'Slot Bruœeeles by Ka.
o pelle, -en het andere de Ruïne van't Sio: Ooflerfiein in
Dryfchor , 1630. getekend als vooren.

1076 - _. zynde differente Gezichten vanl't1luis te
Melenblt'k, getekend als voeren, . . .

.1077 __._ __..:... zynde het eene 't Cezicht van't Rondee!
van hêt Huis Marquette, en her andere van "c Huis Mim-
n~kenburg, getekend als voeren.

lot 8 - ___:_:_ zynde her eene 't Huis te Muiden , 1620.
en het andere Nieu~vburg in zyn welûand-, getekend als,
vooren.

1079 -:-- - differente Gezichren van ;t !fuis ter Noor,
getekend 'als vooren. ' . _ ,

1080 - - zynde een Gezieht van 't Huis Paalen:
frein in Soetermeer , en 't andere Poelgeefi , getekend als

livoeren.

108 I --- ___:..._zynde een Gezieht van 'tliuisRi.viere in
welfland , en het andere 't Huis Roodenburg , getekend
als vooren.

1082 -_- - zynde het -eene 't Gezicht van Ipenßein ~
en 't andere Roodenrts , 1630, getekend als voeren,

l083 Twee, (
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fJtm T Er KEN I N GEN. ~ ..

A. D E H A A N.
No.
J08S Twee ftuks , zynde een Gezicht van 't Nuls IpYdel~es,

en her andere de Ruïne van 'r Huis te lf70ude, met de
Pen' en Ooflind. lnkt gewaûen.

I084 ~ '___ zynde een Gezicht van 't Huis te Wer-
Ve11, en hec andere 'c Huis Toorenoliet by Valkenburg ,
getekend als voeren,

loBS /---'~ Geziehten, her eene 't Huis Tooreniurg,
en het andere 't Huis de Stoop by Koudekerk , getekend

(

als, vooren. '

'lqS6 ---~ her eene 't Huis Oud Teilinge , 1670. en
her andere het Nieuw f(l/igefJ by Saffenheim , gerekend
als vooren.

1087 - --- zynde de Ruïne van'rHuis te Stryen,
1670' en 't andere de Ruïne van 't Huis Scboonenburg ,
getekend als vooren,

1088 --- --- het eene 't Cezicht van 't Huis Roud»
koop , en het andere 't Huis Rollan4. ;gt;tekend als voeren.,

\

1089 ~---::--differenteGezichten van 'iHuts te Iitsfe ,
, oak wel genaamt Deecere , getekend als voeren.

1890 _ --- differente Geziehten van 't Huis Kroot1.en-
, burg, 1666. getekend als vooren. \

~091 - _'-- differente Gezichte , zynde her eene de
Ruïne van 't /fuis Kroonenburg by Kaffricum , en het
andere de Ruine van 't Huis Kraanenbroek, 't eene ~net
.kleure getekend , en de andere als voeren,

Ga 10,92. Twee
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A. DE II A A ,N.

No.
1°92 Twee fluks Gezichten , zynde her eene 't Cezicht van 't'

Huis Koelfter, en hec andere van 't Huis Koebel in zyn
welûand , met de Pen en Ooflind, Inkt gewaffen.

1093 __ 0 - - het eene van het Huis Oud Kalßagen,
en het andere van 't Huis te Hillegon: , getekend als
voeren.

1094 -'~het eene 't Huis te Heensbeen by He ISa

den, _en her andere de Ruïne van 't Huis te Heere J:ans-
(dam, gerekend als vooren.

1°95 - ~ het eene de Ruine van 't Buis Heere Aars ..
bergen , en het andere 't Huis te HOOYl1 by Ryswyk, ge...
tekend als voeren.

1096 _ - her eene 't Gezieht van Oud /{(1lßagen ~
en her andere van 't Kafleet van Ter GotJ(le , getekend
als voeren,

1097 - --- het eene van 't Kafleel Ecerflein , en
het andere van Liesoeld , getekend als voeren,

1098 ~- het ,cene den I~ga:1g van 't Slot te Eg ..
mond , en her andere t Slot te duo 111 zyn welïland , gete ..
kend als voeren.

l099 - -, her eene de Ruïne van 't Stot van Eg-
mond van buiten, en het anderevan binnen te zien , g~~
tekend als voeren,

, 100' - - het eene 't Gezicht van de Paart van 't
. Slot Egmond, en het andere 't Siot te dito van vooren :.

getekend als vooren ..

1101 Twe«:l

• I
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\ J A. DE H A A N.

No.
no I Twee fluks , het cene 't Gezicht van;t Huis de Eenigen ...

burg, en het andere de Ruine van het Huis ten Donk ,
n'tet de Pen en Ooflind, Inkt gewaflen.

II10~ Een Gezicht van her Huis/er Does, 1680. getekend aJi,-~
voeren.

I 1°3 Drie differente Gezichten van het Huis ter Does , 1680.
getekend als vooren.

J 104 Twee fluks Cezichten , het eene 't Huis Bouquet, en
het andere het Huis Binkborfi , gerekend als vooren,

11°5 - differente van het Huis Boekborfl , gere-
kend als voeren,

'1I06 _~differente, her eene 'cS/ot Befoye , en
het andere Betieflein te Waffenaer , getekend als voeren,

I
l107 - - her eene 't Gezieht van 't Stadhuis te As,·

peren, en her .andere 't Huis te .ddricbet1'l , 1610~ge-
tekend als voeren,

J J'08 - --- differenteGezichten van herHuis Aag-
dorp by Schorel ,: 't eene met kleuren en het andere als
de Noorgaande.

I I~9 - - her eene 't Huis Wolfswaard mer kleu-
ren , en her andere 't Huis Wf!alie by Zutphen , gere-
kend als voeren,

Il 10 'Vier differente Gezichten van 't Huis /{uilenburg, ge..
tekend als vooren.

I

1111 Twee
. (



No.

I I I I Twee Iluks Cezlchten , zynde her cene 't Stot Waar ...
denbttrg: , en hec andere '[ Kaflee! van der Leede by Lien-
de, 15~w.met de Pen e~ Ooflind. Inkr gewaffen •

( 1°4 )

C A TAL 0 GUS
A. D E H f\ A N.

, L.

.1 I I Z - - het Huis Killer by Dootikom , 1656. en
het andere her Huis Haanenpol op de Veluwe, getekenJ ,
als de voorgaande, .

I I 13 - - Gezieht van her Huis f7uilkoop by Schalk-
wyk, en het andere 't Huis Stormerdyk, getekend a1~
ge voorige,

J: r r 4 --- - het €ene "t Hui» Rumelaar, en het an-
dere Rhynejlein gelegen by Kooten , getekend als .de
voorgaande.

II 15 ---:- --- het eene 't F{tti_s Nieuwenroocle van
, vcoren , 1606. en het andere 'ç Huis Ter Mey, getekend
als de voorgaande.

r p6 Drie - differente van 't Huis Loenderßoot, gere-
kend als voeren,

1117 Twee - het eenct Siot Freeland ; ISoo.en het an-
dere 't Huis Groenewoude, 1691. getekend als vooren.

I .

Il 18 Drie --- differente Geziehten van het Huis ter Haar,
waar onder een 1695. getekend als vooren.

I I 19 Twee --- her cene 't Huis Ruwi el, 1640' en her an-
clere Oud Cunterflein , 1640. getekend alsvooren.

I 120 - - differente Gezichten van 't SMt te Ab~
coude in Zyll welf1:and, 1647. ~~t~I~end fIs vool'en.

lI~I Tweç
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No.
J A.:qE H A A N.

Il Z l Twee > fluks Geziebten, zynde het ' eene 't Huis Sn.aaf.
burg te Maarfen , en het anderet Huis ten Ham ,1697. by
Vleuten , met de Pen en Ooflind. lnkt gewaflen,

1I22 Drie ~ waar onder twee differente Gezichten van
't Huis te Zuylen ~ 16~o~ getekend als voeren,

emflag M. ~ · j •

Zynde een:gedeelte Ivan een Atlas, het 'l/Jelke in een Koop
. za! uerkogt wQ,:den , zynde diff~rente Cezicbzen,

Omflag N,

Met de Graave van Hottant!, getekend daor Spilman ,
dewelke in een Koop verkogt zal worden.

Omflag 0,

{tIet vu/erley Tekeningen , daor differente Meeßer~~
welke oy Koopen zal oerkogt worden.

Omflag P,

Met vte/erley Tekeningen , door dt'!ferente Meeflers,
welke oy Koopen znl verkogt worden.

Gs
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Omflag Q.

Mtt vulderlty [oorte» van Tekeningen, deor divtrfo
Meefters, 'Welkeby l{~openznl çerkog» worden.

C A-
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V A N

JIR E 'NT !( 0 N ST.
Omflag N. I.

f'ér'Vflttende fraaije en Cnpitale Prenten , aIs 11aa1"Ph.
Champagne, Raphaël, Carrats , le Brun eu Coypel,
aIs mede eenige van de fchoonße Portratte 11aa1"

Rigaud, door Edelinck , Drevet enz. oorders
diverfe moderne en andere Prenten,

No.
I Een fchryvende Sr. Hieronlmus , door EDELINCK , naar p,h.

Champagne, Proefdruk.

~ Een Heilige Familie, door dito, naar Raphaël, zynde de
raarfle zender het Wapentje.

3 De dood van Ananias, zynde een Capitaale Ordonnantie ,
door G. A U DRA N, naar dito.

4 Een Capitaale Prellt, verbeeldende een leggende doode
Chriflus in de Ichoot van Maria, verzeld van andere Hei-

I

lige Vrouwen, door ROULET, naar Carrais, zynde eenfchoo-
ne Proefdruk,

5 Achilles onder de Maagden , do or AUDRAN, naar dito.

6 Twee Herculefle , uit 's Konings Cabinet, do or ROUSSELET,
naar Cuz'do.

7 Het groote Engelen Kruis, in twee bladen ,zynde een Capî..
raale Prent , door ED'ELINCK, naar le Brun.

S LI'l Frencb« Comté, door CH. SIMONNEAN, naar dito.
9 E~n

\ (
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No.
9 Een Aflating van 't Kruis, door AUDRAN, naar le Brun.

JO Het Peflhuis , door dito ~naar Mignard,

1 I De Ondertrouw van Jofeph en Maria, do or DOSSIER, na~v
Jouvenet.

J.2 Tobias ~ door DU CHANGE, naar./1. Coype~~

13 Cupklo en Pfiché , doo~ J. AUDRAN, naar dito.

14 Het Vrouwtje van Ephefen , door DESPLACES, naar dito,

15 Democriet ; door Coypel ge-ëû,

I~ Het Haspeïaarûertie , door BALECHOU, naar dved.

17 Le dejeuner Hoüandots , door BAS/lN 1 naar Mierts.

18 Twee te Glorieux ~ & le Pbilofopbe , Marié, door DpPUIS
en pu CHANGE, naar Lancret,

19 Mademolfelle Camargo, door L. CAR~, naar dito.

,20 LodewJ'k de XIV. ten voeren uit , door P. DREVE.T, naar H.
Rigaud •

.21 - de XV. zittende op zyn Throon , mede ten voeten
uit , door dito, naar dito.

22 F. L. de Bourbon Prince de Conti, door dito, naar dito.

!2.~ Samuel Bernard, zittende ten voeten uit , door dito , naar
dito. .

~t De Aardsbiffchop de I1nti1fJiNe, door dito, naar dito,

.25 - - Dubois , door dito, naar dito.

!}.6 - - de Beauuau , door dito, naar dito,

.27 Louij
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!q Louis le Grand, door P. DREvET ~ naar Perfon •

~n P R ErN T K 0 N S t

.28 Louis Auguße ,de France, Duc de Berry ~ zen voeren ult,
door S. TI-IOMASSIN, naar Je Tocque, .

29 H. RigtlUd, door EDEUNCK, naar Rigaud.

30 Charles d'Hozter , door ,dito, naar dito.

3 r P. Pe Bertin, door dito, naar Coypel.

3~ P. de Montatfis of de Schelleman , do or dito, naar dico.
I

33 P. Ta!!emeni,. door dito, naar dito.

-,34 De Billchop de Noeilles , 'doot LANGLOIS, naar dito.

35 P. Dupuis , of her Kettlngmannerje , door Masscx , naar
Mignard,

36 J. de Julienne, door B.'\LECHOU, naar de Troy.

'37 Clementina , Vrouw van de Pretendent, 'door J.'FREY~

38 Twee Ituks , Prins Willem de V. en Carolind , ten voeren
uit , dom TANJ~, naar la Croix, eerfle drukken voor ~t
adres.

39 - Lé Temps qui te paffe, en le Grand Confert ,door
B. PICART. ' ., .,

40 -. f(aaJj~ T,heE;[e~e, door dito.

41 De Apofl:elen, zeflien fluks mec de Tytel., c01npleet, door
, J. CALL01\ J •

I 42 Vier C~pitaale' en fraaije Prénten , als de Belegeringen van
Dou i: en Tournais Vrede-Verbond tuffchen de Spaanfche
en Swirferfche , en daar de Spaanfche verflagen worden,
do or LE CLERQ, naar le Brun.

4-3 Ses

,/
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43 Ses van de Groote Conqueflen , door LE CLERQ.

44 Twee - en - dertig groote Vignetten, van de Konings Tapy"
ten, door dito.' .

45 Een Huwelyks-Plegtigheid, door dito, naar leBrun.

46 L'ApotheQfe d'Ifis, door dito.

47 Twee , de Belegering van Bergen, en 't Fortres vanMont ..,
melian , door dito.

4g -- de Thobias en de Hefter, door dito.

49 Vier Iluks , de Pfiché, door dito.

SO Acht van de kleine Conqueflen en anderen, door dito.

51 Twaalf fluks met de Tytel , Landfchapjes by Parys , door
dito.

52 Het Kaneel St. Angelo, door S. LA BELLE.

53 Zes Militaire Exercifien , en vyf Landfchapjes ,door dito.

54 Zeflien ftuks Compleet , de Ragoth'J, naar Paterre en an..
deren.

55 Vier ftuks, de vier Trappen des Ouderdoms , door N. DE
LARMESSIN, naar Lancret.

,S6 -- - Les ptaijirs de ta Jeuneffe , naar Patterre en
. Fi/eul. ..

57 Zes - met de Tytel, de Commedien van Molier~
.compleet , door JOULLAIN, naar Coypel.

,58 - - Ceremonien der Vry je Matzelaars,

59 Fi/le Flamande, door FESSAl}D, naar Rubbens.

60 L'u;._

t ,
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60 L'Utile .dccadent, door AVELINE, naar C. vau Fatens,

6 I Lit Deoidenfe Mere de G. Dote» , door WILLE, nàu
G. Douta;

62 Le Cordon bleu , door DE LAR.MESSIN, naar Watteau.

63 L'Amour, pellt Maitre & Con1uet, twee ftuks, door
JEAV:RA'P.

'64 La Fontaine, & la Blancbifeufe, dito door COClUN, naar
Chardin. .

'65 Venus met Cupido , en een flapende Venus, dito , door A"
VELINE, naar Boucher.

/

66 Tien Iluks ;' de Goode Minnaryen , .door VAN GUNST, mlat
Tisiaan , benevens her Portrait van den Schilder.

67 Zeven differenten Jagten, door RIDINGER. '

68 Tien fluks Landfchappen , door MOUCHEIWN.

69 - -- Cezlcliren van oude Kafleelen , door SPILMAN,
naar de HaaJJ. ,

;0 Twee Gezichten 'lan Driebergen en St, Maartensd:Jk 6,.
Utrecht, door P. VAN LIENDER •.' ,

71 -- dito, van P"art'k aan de Waal by Thiel, Cp.Kr/mpm
. uan de Leck, door dito. " .

7Z Een Gezich;'van Sollenburg , door dito,
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Omflag N. 2.

lnhoudende fraai]« zwarte Konftprente:i , door Smith,
Ardell, Wat[on, van Bleek ; aIs ook pen party Ne.
derlandji:he Prenten ,door C. Viffcher, Suyder-
I hoef, Goltzius, Bloemaert ,en meer anderen.

:No.
73 Een Binnenvertrek, waarin twee Vrouwen hy 't Kaarsligt

met een Kindt in de wieg; zynde een fraaije Proef- €n
Omberdruk, do or ARDELL, naar Rembrand»,

74 De Vinding van Mofes , door dito, naar 'VanDyck, Proef-
~~ .

75 Rachel, Gravin van Southampton, door dito, naar dito.

76 Maria ûaande in een Glorie, op een halve Maan , door di-
ta, naar Murillo. ,

77 Cupido en Pficbë , door dito, naar Sebatken,

78 George, Hertog ;van Buckingham en zyn Broeder, door
dito, naar van Dyck. ' ' '

79 'John, Graaf van Rotbes , door dito, naar Rynolds •

. 80 Henry Fox, Esqr, door dito, naar Ram[ay.

SI George Lord .ârfon " daor dito, naar Réynolds.

82 Een Dame met een hondtje onder haar arm ,'door dito,
Proefdruk. '

83 Jane, Gravinne van Hyndferd, door dito, naar ReYJ1014Se

84 The Country Maid, door ARDELL.

S~ Rembrandts Moeder, door dito, naar Rembrandt.

86 Sack"l
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86 Sackville, Hertog van Dorfet , door ARDE'LL, naar J{net/U·.

V~ PRE N'T K 0 N st
/

87 ç. Lucas, Med. Doét.; do or dito, nam' Reynolds,

88 George Bridg:es Rodnrey, Esqr. ;door WATSON, naar dito.

89 Een oud Man zittende , van vooren te zlen ,' door Hou-
srox , naar Rembrandt.

90 De Vogelplukfier, door dito, naar dito.

91 Maria, [ofeph en 't I\:indtje, door VAN BLEECK, naar de
RJdder van der fJ7erf.

92 Salvator Munat', door dito, naar van D)Ick.

93 Een }ongetje en Meisje ïpeelende met Konynen , door dito)
naar .fI/Ioret/ft).

94 Her Portrait van F. dt' Q.j1es1Jo)I , door dito, naar van Dyck.

95 Twee fl:uI~s, ]vlafter & l11ifs, door difo,

96 Her Portrait van Burgermeefler J Six, naar Rembral1dt,
Proefdruk.

97 --- van Knel/er,door J. SMITH, naar Kne/ler.

98 Li Lady at COl1feJ)ion, door dito, naar Lauren,

99 Een Juffrouw en Meisje in ecn Hofgezicht , door dito.

100 Mrsf. Conway Heckett , door SMITH, naar Riley.

101 De Hertogin van Crafton , door dito, naar Kneifer.

102 --van Ormond , door dito, naar dito.

l03 De Gravinne van Rutland , door dito, naar dito,

1°4 Fred. Hertog van Scbomberg te Paard , door dito, naar dito_
H lOS De
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105 De Baron de GinkeIl , door SMITH, naar Kneifer.

106 George, Prins van Deenemarken , do or dito, naar dito.

r07 Sr. Cfqudisfy Scborel , door dito , naar 117.de Ryck.

108 Thomas Maxwell, do or dito.

109 Twee !l:uks, Willem de III. ten voeren uit, en .d.Hen/y,
halverlyf, door dito.

II 0 ~ -- de Graaf van Naffau, en William Pett~,
door dito.

II r -- -- met fpeelende Kinderen , door FABER, naar
Mercier.

112 Een flapende Venus, door JOHNSON, naar le Brun,
I

Nederlandjcbe Prenten.

us Reynaud en Armida, door P. DE JOODE, naar van Dyck.

114 M-aria met het Kindtje op haar fchoot , door BO,LSWERT,
'naar dito.

115 Een Opregdng van het Kruis, do or dito, \ naar dito.

l 16 Een ZinnebeeIdige Ordonnantie door VAN SCHUPPEN, naar
dito.

117 jofeph Presbyter, door P. PONTIUS, naar dito:

I 18 St, Martinus Turonenfls , do or P. DE JOODEN, naar J.
jordaans.

I 19 Chriflus voor pilams, door MARINUS,> naar dito.

120 Her Koornhuis , door B.REENBERGH.

121 De
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NJii
i 2 I De Verlooren Zoon, d~or A. ~LOE~<1AERT.

van PRE N T K Ö N S T6

122 Twee differente Marias , dao!" BOLSWERT en C. IkoE~~·
AERT, naar A. Bloemaeri,

1.23 Vier Portrajt~n als van P. Va/defius, D. 1I1.Moonfia,,')6
_Doufa en L. Boilotus , dom C. VISSCI;-IER.

124- Het Portrait F. De/boe Sy/v/us, daor C. VAN DALENô

t 25 Twee dito; van Janus Lutma , door LtJT~A.

I!;!6 De .Munûerfche Vredehandelaars , door SUYDERÜOEF, naar
1er Borcb. .

127 De Vi~olfp~elder, do or C. VISSCIIER, naar .Brouw~r.

128 De Tabak-Rookèrs , do br dito,

'129 Twee fluks , de Boodfchap aan de i-Ietdets en een VIugt '
naar Egypten ~ door C. VISSCIIEli, naar P. BaJJano.

130 Sufanna met de Boeven en ecu Maria met 't Kindeje,doOl'
dito. \ -

131 Chrifl:ùs aan het Kruis, door C.B10tMAERT, naar Carrats.
. )

132 Sr. Sebafiiaan en Sr, Rochus va or Maria, door dito? naar
Barotzius,

133. Het Badtje van Diana, door SAENREDAM, naar Golt:ûU$ 51

zeer fraay.

134- Venus en Cupido , Roof dito, naar dito,

'135 Sr. Hieronymus, door GOLTZIUS '\ naar J.Ptllmlt •.

136 Drie fluks W~ter-Nimphjes, door dito en SAENREDAw.l~

137 De vyf Zinnen, do or dito en dico.
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138 Een Boer en Boerin op de Markt, door GOLTZIUS en SL\EN-

REDA~.

139 Twee fluks , een Gebeorte en een doode Chriflus , door
GOLTZIUS. '

140 Derrien Iluks , Chriflus met de twaalf Apoûelen, doordlto,

14 I Twaalf -- verbeeldende de Paffie , door dito.

142 Twee Reedenrykers of Zangers by her Kaarsligt aan her
Venfter , door A. VAN OSTADE en een ander van dito, fraai
van druk.

143 Twee fluks , een Landfchap van WATERLOO, en een Prent-
je van Bttytenwegh.

Konftboek N. 3.

Wam~ in leggen zuiarte Konflprenten en verder Portret-
- ten door Goltzius , Delphius, C. Viffeber en Mattharn ,

, en andere Meeßers meer;

J 44 Twee fluks , zynde de Koning en Koningin van Engeland,
door N. VERKOLJE.

, (
145 Jupiter en Diana in een Landfchap , door dito.

146 De Konflkoper IJ10ulardJ door dito.

147 Het Portret van Picart , door dito.

148 Hagars Uitleiding , door dito.

149 Een Dame ziuende voor haar Toiler, naar Schalke, door
dito, op blaauw Papier,

IS0 Het Plflend Paertje , 11aa1' WouwerfJIan, door dito.
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i5 I Her Portret van de Digter Creemoood , door SCHOUMAN.,...-":'-~-

152 Een Dame en een Jong Meisje, zwarte Konfl , door PICARTe

153 Een Binnenhuis waarin een Boer zit te fpeelen op een Fioo!,
naar Brouwer, doorGor.s,

, 154 Drie fluks , zynde zwarte konft Prent , door Poilland en
anderen.

155 Her Portrat van van U./felm, naar van Dyck, do or W.
VAILL1\N:Q.

/

156 Twee fluks , zynde het Portret van WilIem de Vierde en
zyn Gemaalin , naar P. van Dyk, door PARER.,

157 Drîe fiuks,. zynde Newton, Prins van Walles en een an-
der, door dito. '

158 Twee -- Henricus Sacheverell en 'William Petty , door
}S~m. /

)
159 -- - Jofeph Addifon en William Congreve, naar

Knetier , door dito.

160 - - de Ridder van St, Joris, door dito, en een
andere

161 De Vreedemakers vaIl Munfler , naar Ter Bttrg, door J.
SUYDERHOEF~ .

16~ De Rotreman, door C. VISSCHEJt.

163 Een Boerendans, naar Berchem, door J. VISSCHER.

164 De Maaltyd van de Koning Bellefafar, door MULLER.

165 Een Heilige Fam.nasr E. Quellinus, door A. VANDERD(jES.

l66 De Goudweger ,naar Tenjers ; en het Bruitje , naar Breu ....
gel, door HOLLART.

H ;3 167 Het
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167 Her Portrer van Julins Cœfar Scaliger , door. GOLTZIUS.

,68 - - van jofephus Scaliger jul, Cefar , door dito.

~ !69 - - van Henricus Rautzovi , door dito,

... J70 - -- van Gerrit 'de Jong, Gouverneur van de Staq'
• Lochum , door dito, .' .

~7 I -..,.._ van Willern de Eerïle , door dito:

~72 - ~ van I~ Faillle ~11 zyn Vrouw, door 'dito~.-

113 Een Man gaande in een Landfchap met eenßlom in zyn
regterhand , door dito. ' ,

'74 Hec Portret yan Petrus Hegerbeets ~ door SAENREDAM.

\
,,~7 5 Twee fluks op een blad ,zynde her ee}1~'t Porrret van Die ..

rick Uytenbroek , eh her anderen Barroldus Guilhelmus van
den Heuvel , beide in rond For;n;'at, door GpLTZlUs.

~76 Een Porrrer in een rond. Formaat , am de rand een Zin-
fpreuk âum Spire Spero , door lVlATrHAM.

,~77 Ecu auder dito, om de rand een Zinfpreuk ~gecn tyd zan ..
, der ftryt, door dito.

~78 Een ander , door dito.

179 Her Portret van Arnold van Bolten ,' door dito.
/f' '

180 Een Portret in een rond Formant, orn çle rand eeq Zlu-
/ Ipreuk , Godweethetal, dom dito.

)

181 Theodorus Coornhutt, dOQ1;MULLER,

l82 Dezelve nog eens luet ecn and~r Portret, door dito.

4ßS Het Portre.t van de LyfmedJcus van dePrinfesClara Eug~
, nia ~ qQQf GQLT+WS,
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184 Het Portret van Philippus Gallœus , door GOLTZIUS.

185 Dezelve nog eens.

186 Her Portret van J. Zurenus, met en zonder het Wapemje,
do or dito.

187 C. Petri D. Beaumont en een ander , beid~ op een blad ~
door dito. '

188 Het Portret van Niquetius en een ander , door dito.

189 - - van Cathatina de Decket , door dito.
r

190 -- -- yan eenMan halverlyf te zieu.met een Vaen-
del aan zyn Iinkerzyde, door dito.

191 Een Man zittende te fchryven in zyn Boekenkamer , hal-
verlyf te zien, door dito.

192 Een Portret in een rond Formaar met een twee regels vers,
begint Eerbaar , en eindigt Heus en trouw, door dito.

193, Het Portret van Chrifloffel Plantyn, door dito •

.194 - -- van Hendrik de Vierde en een ander, door dito.

195 -- -- van Godefcalcus Stewechius en een vrouwe -
Portret Imet een Zinfpreuk , beginnende 'a/le Fleefcb Ir
booy &c. door dito.

196 Het Portretvan de Burgermeeïler Jooft Buyk, dODl'MuLLER.

197 Deze'l"Ve tweemaal taè't en zorider vers, door dito.

198 pe Bt;lrgemeieO:er ~piegel drie,maal , met en zender Zin-
fpreuk , en Ptöefdruk, door dito, .

199 Drie fluks op een blad , zynde de Portretten van N. Cru-
dius, J. Secundus en Hadrianus Mariiis, door dito •

.200 Her
.,
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.!l00 Her Portret van [cannes Kallenberg , door GOLTZIUS.

;l0 r --..:.__ van Cornelius Schonœus Coudanus , door
MlLLER •

.202 Jacobus Duhn Lovanien!is, door J. DE GlIE,IN •

.!lOS Hugo Grotius, do or GOLTZIUS ,en een ander door J. SADLER•
.!l04. Erasmus Vallerius , door GOLTZIUS.

I 205 Een Mans Portret , 0111 de rand een Spreuk , begint Ons
komfte gefçbiet &ç. door dito.

206 Twee fluks op een blad , zynde het eene 't Portret van JO·
han Babtifta van Reneffe , en een ander door dito.

~Q7 __:,__ - op een blad , het cene 't Portret van Hans Fel ..
,. bier, en een 'andere met een Spreuk om de rand, Bene

agere & nil Timere , door dito •

.-- .208 Adriaan Weflcapelle , door dito •

• .209 Twee fluks op een blad, A. Weficapellen ~ Vincent Zn..
mozzi en Arnoldus Bereflein met zyn Wapen , door dito •

.2 I 0 Patentia Viétor , door dito.

'~I I Een Portretje halverlyf met een Globe voor zig, boven
dezelve een Spreuk L'HommePropofe &,. tweemaallllet
verandering, door dito.

~u Twee ûuks op een blad, her eene 't Portret van G. A. Bre-
dérode , en de andere met cen Spreuk 0111 de rand , ÙZ me-
dio cOl1jiflit uirtus , door dito.

~I3 - - dito ~ het ~ene Koornbart, en de and'ere
met e~n Spreuk aIs de voorgaande, door dito.

I :'H4 Jan Vflll S(:hooten, Zoon van J. van Sçhoot~n ,Baljuw van
Kenll~merl~nd? dOOf dito, -

')
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.215 Gerrit van Poelgeeft , door J. DE GHEIN. "'i....._

2 I 6 Arnoldus van Bereftein , met en zender 't Wapen , door dito ...

!2 I7 Drie fluks op een blad, de eene met eenSpreuk , opdHrtt ........
etatus [u«, en de andere Fortune efl telle, en de derde
zender Spreuk , door dito •

.2 I8 Twee fluks dito, het eene de Graaf van Lyceïler , en de ........:.
andere Galleus Ortelium , door dito.

/ ' .
!2 19 Drie ftuks dito, den eene met een Spreuk 0111 de rand auf ~

Gott flehet mein vertrauwen , en de andere Confide &
ama , en de derde zynde een Vrouw Portretje , door dito.

220 Een Vrouwe Portretje met een Zinfpreuk om de rand t'y-
del Beroyd ; en 't wapentje , is oreugr om ooecben goet ;
en rwee andere, door MULLER. I

ZZ I Vier fluks Portretten , waal' onder G. Flink en T. Jelg~rsmq.

222 Twee -- zynde Jacobus Batelier en A. Geefleranus ,
Remonflrante Predikante in 's I-lage, beide door H. BARY.

223 Rudolphus Petri, Predikant t~ Amûerdam , door C. VAN

DALEN en T. DE SAYER.

224 Het Portret van den Admiraal Tromp, door dito.

!?25 Dito V411 Michiel de Ruy-ter, door H. BARY.

226 Catharina Charlotta, Graavln van de Palts , door 1'. M1\~
\ ( TI-IAl\'I~

2'27 Reynier Pauw , door dito.

2~ 8 Twee Iluks ~ het eene A. Tetrode ? door C. KONING en een
andere door lVIATHAiVI.

~Z9 Pt Bor Chrifl:iaanz., nsar F. Hat«, door dito.
H S a30 Do,
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230 D. J. Banning Wuytiers, door MATIlAM, en A. Colvius,

naar A. Cuyp, door S. SAVERY. '

~3 I P. C. Hooft, naar Sandrare.

,z32 R. W. Wybma~ door S. SAVERV.

233 J. Lipûus , door C. GALtE: en S. Eplscoplns , door dito.

234 S. Episcopius , door DELFlUS.

235 R. Hagerbeets , ?oor dito.

~36 H. Grotius, door dito.

237 Lubbert Gerritsz, door dito, en andere door S. PAS.

$138 Gerardus Sçhonovius , door DÙFIUS.

239 Twee Portretten door EG. SADEL.1AR en een anderen.

240 P. Aretino, dom HOLLAR, en Annibal Carrats , door
HUQUIER.

241 Het Portret v~n Hotiar, door hem zelfs eu Janus Douza ,
door een ander,

242 Jooft: vau den Vondel, door J. LIVENS.

243 Mr. Jacob Cornelisz, door VAN DEN HaVEN, naar C, V~(fi:/;;er.

'44 Drie fluks , F. Valclezius, M. Moens en J. Douza, door
.c. VI SSCH.ER. .

245 P. Scriverius , door dito, zynde de eerûe druk.

246 R. junlus , door dito in rond Formaar.

247 J. van den Vondel, door dito.

~48 J. Boelens, door dito.
Z49 c.
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I ,Z49 C. Huygens, door C .. VISSCHER.

250 Anneke Jacobsz van Thetenbag , met een gezweI aan haar ,
/ hals, door dito.

251 Jacobus Revius, naar F. Hals, door SUYDERHOEF •
• ( ~. J.

252 F. Spanhemius , naar Dubordieu , doôr dito.

2,53 Johannes Hoornbeek , naar F. Hels , door dito.

:254 Een-en-twintig fluks Koningen , Prinfen en' andere Regeer ..
ders der Nederlanden , door SOUTMAN en SUYDERHOEF.

2-55 AntPerrenot , Kardinaal de Granvelle.

1256' Twee fluks , Gufl:aaf Adolph en Nc Fabricius , naar van
Dyck, door VORSTE.RlV):AN en PONTIUS.

257 'Frederik Hendrik, naar dito, door !!ONTIUS.

t258 Egbers Meesz. Cortenaar , Luitenant - Oeneraal, naar van
der Helft, door BLOOTELING.

259 Merino Simons , naar Burgbart ; by P. Crooten, Exud,

~6o Maria Therefia , Koningin yan Vrankryk ~ door L. Vrs-
SCHER, en twee anderen ..

0.61 Prins Eugenlus, door B. PICARDT. ~

262 Lodewyk de XV. te Paard , door M. AUßÉR.T.

'263 Louis? Daufin de France, door LARiVrEsSlN~ ~

264 Maria de Lorraine , door l\rIAs50N. '~

265 Ferdimmd Biifchop van Paterborn , 113ar le Brun, door
EDELINCI{. .' f'

~66 Twee Portreteen , door Vl\N SCiWPPEN.
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267 Philip. Wauwerman , door DUPUIS.

268 Albert Durer en van BouI, door EDELINCK.

269 A. Bloemaert en J. Coufin, door dito.

!qo G. Sadelaar en Titiaau , door dito.

271 J. Snellinck en een ander na van Dyck, door S. SILVES;RE.

272 Twee do or B. Pieart en St, Stephanus ;: do or een andere

273 - J. de la: Fontaine en E. Picart , door B. PrcART.

274 -- Pierre en Thomas Corneille, door dito.
I

275 -- J. Locke en een andere, door dito.

276 Twintig bladen , zynde de begraafnis van Ernfl Cafimier,
binnen Leeuwaarde , naar S. Reyners , door JjHERMANY.

r f
Omflag, N. 4.

112boudendtt diV~1"fe oude en moderne Franfe Prenten,
naar Franfcbe en Hollandfcbe Meefters.

!),77 Lodewyk de XIV. door MASSON.

278 De Zondvloet, naar A. Feranefe , door EDELINCI(.

~79 De Samaritaanfe Vrouw aan de Put, naar Champagne,
do or dito.

2.80 Een Heilige Familie, naar Rafaët , do or PITAU.

281 Een andere dito in een Landfchap , naar Bourdon , doof
POILLY.

282 Jofeph by Potiphars Huisvrouw , na~r Cignani, door FREY,

!i83 Loth met zyn Dogtess , naar Dominiquin.
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No.
284 St. Andreas- knielende voor zyn Kruis, naar Marat, doof'

FREY.

285 Een knielende Sanétinne onderfleund van Engelen , naar
Brandy, door dito. '

236 Europa op de Stier, naar Albano, do or dito •

.287 Een zlttende Maria met hec Kindtje jezus fia:md~, in de
Luijeren op haar fchoor , maar Champaigne, door PITAti •

.2.88 Een Romeinfehe Hiflorie, do or J. EDELINCI{.

,289 Een Kindeke [ezu flaande op de welken in een glorie ~
doorfleken een draak , door dito •

.290 Een Begraafenis Chriûi , verzeld van Engelen en Heiligen
Vrouwen, naar A. Carrats , door BAILLIU.

I

291 Maria met het flapend Kindtje jezu , by dezelve Johannes,
naar Bourdon, do or NATALIS.

292 Een Heilige Familie, naarA. Carrats , doorC. BLOEMAERT.

293 Chriflus wandelende in de Woefiyne, naarMignard, door
MASßON.

294 Vier Iluks Bybelfche Hiûorien , naar Dominiquin, door G.
AUDR.AN.

fl95 La Fontaine de Bachus , naar 117ouwerman, door M~u ..
REAU, N. 22.

296 Le Con~eil des Chafleurs ,naar dito, door dito, N. 67.

297 Partie de Chaire pour le Vol, naar dito, door dito. N. 87.
\ -

298 Port, naar dito.

299 Chemin dans l'Eau, naar dito, door CANOT.

SOO Twee
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No.
300 Twee Iluks , zynde het eene de Hifl:orie van Jacob el11{à..

chel, en het andere Laban en Jacob, naar Reflou» en le
I Moine, door COCHIN.

301 De Ondertrouw van Jofeph en Marîa , naar Pa"h/oo, door
Durtns,

302 Le Maitre Galant, naar Lancret, door LE DAS.

303 Een Offerhande aan de Godin Veûa, naar Cirus Fernls '1

door P. AQUILA.

304 Mezes verdedigende de Dogters van }ethro ,naar diro ,
door dito.

305 De Cariolanus, naar dito, door DE LA HAYE.

306 La Gamme d'amour, naar Watteau, do or LE BAS. , ,
307 Twee fluks Gezelfchappen eu cen Landfchap , nam: Lan"

cret, door SILVESTRE. I

SetS Le Colin Maillard, naar l'Patteau, door ERION.

309 Rendez vous de Chaffe, naar dito, door AUBE~T.

.. 3 10 Les Agrements de la Campagne, naar dito, door JOULLAIN •.

3 I I Entreti~n Amoureux, naar Watteau, door LIOTARD.

3 l 2 Vier fluks, Fefle Bachique, la Balànceufe, Partie de Chatre;
en le May, naar dito, do or diverfe,

3 13 Een Bergachtig Landfchap ,naar Martorelli, door VIVARES.

3 I4 A. Landftorm , naar PoujJin, door dito.

3 15 Twee geûoffeerde Bergachtige Landïchappen , naar dito,
l\1AJOR.
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316 Le Roy boit, naar Teniers, door SURUGUE.

317 Derde en vierde Gezieht yan I~alf'en, naar Fernet, door
LE BAS.

, . (

3 I8 Twee fhiks , zynde Gezichten van de Londonfe en Wefi-
\

. munflerfe Brug , naar Scot, door CANOT. '

319 Een Bergachtig Landfchap' met Ruïne, door VIVARES.
I

+,

320 Jeu de Boule of vierde Gezieht van Vlaanderen , naar Tt-
niers , do or LE BAS.

321 Le Jeu de Quilles" naar dil~, door LAURENT.

322 Jeu de Mail Flamand, naar dito, door SURAGUE.

323 L'Arc en Ciel, of tweede Gezicht van Vlaanderen, llaa,r
, dito, door v~ BAS. '

3 '24 Les J oueurs de Cartes, nam; dito, door BASAN.

32.5 La Tentation. de ,St. Antoine, naar dito, door LE :BAS.

326 L'Entretietien , naar dito, doof SmWGUE.

3~7 La Coquette de Village, & le Chateau de Teniifs, naar
dito, do or LE BAS en CHENU.

/328 Noce de Village, naar dito, door LE Bas,

3~9 Le Fumeur & le Vileur , naar dito, door dito.
I

,-330 Payfans Hollandois &c. naar dito, door SURUGUE.

t33 I Les Pecheurs, & le Plaiûer du Flamand, naar dito, door
LE BA,S el FERADINY. ,

I

33'2 De Liereman , naar Troofl , door HOUBRAKEN.

333 Le Paffe temps de l'hiver, naar Oflade , door BA~AN.

334 Le
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334 Le Tems mal employé & l'Amant aimé, door J. Li;: BAS.

335 The Farrier& The Carter, naar van Blomme , door MAJOR.

336 Drie fluks , la Nativite; la Fille a l'Oyfeau; &'la Blanchi-
feure, naar Boucher, door HUQUIER.

337 Twee dito, met fpeelende Kindertjes , naar Watteau, door
COCHIN en T~RDIEU.,

338 Twee dito, van het Theatre Italien, naar dito, door Su-
RUGUE.

339 Bon Voyage & l'en Chanteur, naar dito, door AUJ)RAN.

340 Drie fluks , l'Amour Indifcret ,Sufane en Acis& G~lathée,
door diverfe.

Konftboek N. 5.
Waar in iegge« Prenten van Callot, Hansfibalbeham,], Luy-

ken enz. uorders Tytels en J7i'gnetten, door PUllt;
Fokke , Philips en anderen,

341 De Martelifatie vau Petrus en Paulus, naar N.deli' Ab-
bate, door FOLIŒMA.

'342 Een binnenhuis met een Doétor en ander bywerk , nam;
Netfcher, door dito. l ,

343 Dezelve nog eens.
l
~44 Een Heilige Familie, naar Titiana , door. dito.

345 Vyf fluks ,zynde de Mennoniten Re ken van binnen te zien,
naar H. de Winter, door diverfchen, .

346 Vyf ftuks Vignétten, door FOLKElYLA.

347 Drie
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347 Drie fluks , 'de Baron Irnhof, Lord Anfon en Prins Wil-

lem de Vierde te Paard , do or FOLKE.MA.

34-8 Lotgevallen der Proteûanten in Engeland en Schotland , en
een ander , door dito.

349 Een Gezicht van de Grooten of Sr, Laurens Kerk te Rot-
terdam, naar Pronk , do or PUNT. '

350 Twee fluks Folio TyteIs, door dito.

35 I - -- Quarto dito, door dito.

352 -- -andere dito, door dito.

353 -- -- andere dito, door dito.

354 Vier -- voor de Gezangen van B. van Leuvt!11ig ~ en
een Quarto Tytel , door dito.

355 'I'wee -- Vigpetten, door dito.

356 -- - een Comedie Tytel eu een andere, door dito.

357 -- -- Vignetten, door dito.

358 - -- Oétavo Tytels, door dito.

359 De Trouw-Plegtlgheid van Princes Carolina en de Prins van
Naffau Weilburg , door S. FOKKE •

.,60 Jacob fcheydende de Schapen van de Bokke .uaar SpOf;-
o nolet , door dito. '

361 Doop-Plegtigheid van Willem de Vyfde, door dito. ,

36~ Het Paradebed van haar Koninglyke Hoogheid en de Lyk ..
flatie van Willem de Vierde in een blad , te zamen vyffiuks,'
door dito.

I
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.363 Drie ~uI~s ~it de Vaderlandïche Hiïlorien , door S. FOKIn;.

364 Twee --' Oétavo Tytels , door dito en VAN DER SeHLEY.

'365 - - Gezieht van het Huis in -'t Bofch , en van
een Oproer te Rotterdam, doof S. FOKKE.

366 -- ---..;. èenGezicht te Kleef', en eenandero, door dito.

367 Een Folio Tytel voor de Gorcomfe BybeI, door dito.

368 Twee Quarto Tytels , door dito.

369 - andere dito, door diro,

370 Les Amours Païlorale de Daphnis, & de Chloé, naar Eys-
[en ; door dito.

371 Vier fluks Vignetten, do or dito.

372 Ses ~ differente Prentjes uit Hervey, door dito,

373 Twaalf - andere dito, door dito.
-
374 --- -- andere dito, door dito.

375 Twee --, Oétavo Tytels , door dito.

376 _ - andere dito, door dito.

377 -- - andere dito, door dito.

3(.8- -- andere dito, door dito..

379 - - Vignetten, door dito.

380 -- -- Oélavo Tytels , door dlto,

381 - - andere dito, door dito•

.s8.z -- andere dito, door dico.

38S Twee
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383 Twee Iluksandere Prentjes , door S. FOKKEo

3~4 - - Vignetten dito, door dito.

~85 - __..:.._andere dito, door dito.

386 - - andere dito, door dito,'

387 Viet-/- zynde de Inhuldiging van zyn Hoögheld bin;!;
nen Yliffingen, door dito.

388 Een Geziebt Vande Waale Kerkvan binnen, ngar Pronft.,
door J. PHILIPS.

3g9 Vyf fluks Gezi~hten binnen Landen, door C. P1tILIP~. ,

390 Twee -- Bruilofts Tytels in Quarto , door J.C. PHILWa.

391 _' - -.- Quarto Tyrels , do or dito.

392 -- andere dito, door dito.
/

393 - - andere dito; door dito.

394 - - andere' dito, door dito.

395 - -- andere dito, door dito.

396 --(_ andere dito, door dito,

397 __:.. ~ andere dito, door dito.

398 _ - an?ere dito, door dito.

399 ~ - andere dito, door dito,

400 - -:-- bladen met Vignetten, door dito.

4°1 - - andere dito, door dito.
t' ,

40~ - -:- Octave 'l'y tels , door dito.

I ~

. ~)
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403 Twee ftuks Oétavo Tytels , door J. C. PHILIPS.

404 - - andere dito, do or dito.

4°5-

406~

4°7-

408-

.."

dito, door dito.

dito, door dito.

dito, door dito,
\
dito, door dito •

. 409 - - dito, do or dito.

4- 10 - -=--- dito, door dito.

41 I Vier fluks Vignette, door dito.

412. - -- andere, door dito,

4 I3 Ses - dito, do or dito.

414 Zeven - dito, door dito.

415 Ses -- dito, door dito.

4 IS Zeven - dito, door dito.

4 I7 Ses - dito en vier blasdies met Hoofdjes, door dito ..

418 Vyf - Tooneeltjes , door CANTAGULIN.

419 Zeven - dito, door S. DE LA BELLE.

420 Vyf - dito, door J. CALLOT.

42 I Ses - dito, door dito, en rwee anderen.

422 Seflien - Martelifarien der Apoflelen, door dito •.

42.3 Veertien - het .Leven van Maria, door dito, en twee .
~nderen. .

. 4~4 Tien..
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424, Tien fluks met de Tytel, zynde Toneeie ,door J.CALLOT~

425 Zeven - de groote Bybel , door dito.

426 Ses --- Landfchappen, door dito.
.. . ,

427 Twaalf - dito, door SILVESTER.

;4-28 . Ses - Varia CapriceMilitaire, door S. DELA BELLA..

429 L'Apotheofe d'mi, tloor LE CLERC.

430' Ife Spyziging met de Gar1l:e Brooden,' do or dito.

43 I Vier Iluks , waar onder twee Oezlchtjes van hec Tempele
tje van Charenton', door dIt6. .

432 Dri~ fluks Tyte1tjes, doof B. PICART.

433 Treurtoneel der doorluehdge Vrouwen , vyftien Iluks met
de Tytel, door J. LUIKEN,Ii

434 -. -.;-, - der doorluchtige Mannen, drle-en-twintlg fluks,
. met de Tytel , dJor dito. .

~.3$ Acht -fniks Cezichten buiten Haarlem, door VAN D~1t

\rINNEN. \

436 Het Latombes Prentje , doorREMBRANDT,OP Zatyn gedrukt,

437 Een Geboorte , door dito, op dito.

, 438 De opwekking van Lazarus en drie Ooflerfche Mannen,
voor een Huis, beide door dito, en op dito._

-4-39 De Liereman en een Sr, Hieronymus, beide door dito"
en 0p dito. ,

440 .He~ Go~dflUitje eu het Schooltje , beide door dito, 'en
op dito. '

l 3

)



rJo. ,
441 Jofeph verkIaarende zyn Droom en een Kruiziging, beide

do or, REMBRANDT', en op Zatytl gedrukt,

4-42 Twee fluks oude Mannen.met groote Baarden.,döor dito,
en op dito.

443 --- - 'Ephraine Bonus en her Portret van ReIU~
brandt, door, dito, en op dito.

444 ---~ Rembrandts Mo'eder', en Rembrandt 111etzyn
Vrouw, door dito, en op dito,

445 - -. de Barmhertige Samaritaan eIl de Dooplngvan •
de Moorman , door dito. ' " . "

446 Vyf--- op een blad geh,egt~ door dito.

,447 Twee - de Verleeren ZOQ~ , en een 'andere, door dito.

448 - - kleine Kruiziging en een andere, door dito.

449 Drie - Mans Portretjes , door dito.

'450 Twee ~ een Studieblaadje en een Mans Portret , 'doof
~~ . .

I
~5 l 'Tien _' het Leven van Maria en twee anderen, door

ALBERT DURER.

452 Ses --' Landbataillès,

453 De Twaalf Maariden o~ fés blanden ,in avant Formaat.
1

454 S~s'en -twintlg ûuks, zynde bet Leven van Chriflus , door
G. PENSe '

455 Eèn-en ..twintig fhïks Bybelfehe Hiflorien , door dito.

4-5<>,Vier ftuks, zynde het Leven van Jofeph, door dito •

.451 __...,-- Bybelfche Hlftorlen , door dito.
45STwee
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458 Twee ftuks Bybelfche. Hiflorlen.v'door DIRCK V/1N DER.

STAREN. " ,
, ','" 'I

459 Vier --, differente, door LUCAS VAN LEYDEN.

460 Twee - 'Landfchsppen, naar Laflmtm, door VAN
NOORDT.< >

- 461 Elf - Landfchappen , door C. nû JARD~N.

462 Ceres Herfchept Stella in ~en H~gediS, naar J.lIfln je ret..,
, Ile, door AKERSr.OOT ..

463 Een Gezieht van de, Stad .Utrecht , do or ,H. SAFTLEVE-N.

4f)4 ~ van de.Witte Vrouwe Poort , door dito.

465 Vier fiuks Koningen van Spanjen , door SOUTMAN en SUV~
DERHOEF.

466 Jacobus Bat~lier, Predikant by de RemonO:rallten in 's H~..
,gen, dom BARY. \. I """"" .....

" t

467 P; C. Hooft en R. W. Wybma, .door S. SAVERY. (

~468 Niquetlus , door Gotrzrcs.en J.Wolûus , do or HONTHORSl'.

469 - en een ander , beide door GOLTZIUS.

, ' \ ~
'4-70 J. van den Vondel, do or C. VISSCHER. -

471 Mr. Jacob Cornelisz., naar dito, door _VAN"DEN HO~VEN.
. .. .. >-

472 Het laatfle 'Oordeel, uaal'MICHEL ANGELO, ~fl,vyfal1derel!~

473, Twaalf ûuks ,door 'ST,PE LA 13f;LLA. ' ,,'-, _\

Om..
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/l1boudcnde alle Portretten van J. Houbraken ,
en eenige van P. Tanjé.

Door HOU B R A KEN.
No.
474 J. Houbraken , naar Qpinkbard.

475 Petrus de Eerfle , naar C. de Moor.

476 Lodewyk de XV. naar Heilman, Bis.

477 George de Eerfle , naar /(neller.

/ 478 Willem de IV. en zyn Gemaalin, naar Pothovm.

479 Willem de IV. anders ~ naar Avul.

479*Pieter Dlrkszoon Haflelaer , Proefdruk,

480 De Burgemeefleren Bop, Temminck , Calkoen, de Dieu,
Hooft, Haffelaer en Rendorp, te zamen zeven fluks , naar
Wandelaaren anderen, op Ooflind, Papier gedrukr,

48 I Dezelve nog eens , op ordinair Papier, en het Portret van
den Burgermeefter Siigcber , deeze Proefdruk,

482. H. Grave, Admiraa! van Holland" naar N. Ferkolje)
Proefdruk.

483 Dezelve Letterdruk,

484 De Baron van Imhof', naar Quinkbard •

. 4.85 C. van Bynkershoek, naar P. von Dyck, Proefdruk.

486 Dezelve Letterdruk.

487 Jonkheer Jan van Borsfele , naar Fournier,
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-4-88 A. van Ciners , naar Kneller , Proefdruk,

.Door HOU Bi RI A' KEN.

4~9 Dezelve Letterdruk.

490 C. F. Eversdyck, naar Eversdyck.

491 Huig de Groot, en Maria Reigersbergen, tweefl:uks.
naar M. Miereuett, '

492 Piéter Cornelisz. Hooft, naar dito.

493 Johannes de Gorter , naar Q,uinkhard.

494 T. H. van den Honert , naar H. van der My.

<1-95Daniel Cerdes , naar Quinkhord.

496 Johannes a Marck, naar D. M. Court.

497 B~ S. Albinus , naar C. de Moor.

49~ A. Drakenborch, naar Q,uinkhard. (

499 P. Weffeling, naar dito.

500 F. Burmannus , naar dito. -,

S0I H. A. Roëll, naar Wandelaar,
.'

502 P. van IV[uffch~nbroek, naar Qulnkhortl.

$03 H. D. Gaubius , naar H. van der My.

504 H. van Alphen, naar Q.uinkhard. . .

505 J. van den Honert, uaar H. VRn der MY. ~~~
506 J. B. Vitriarius, naar dito.

507 J_oannes Burmanus , naar QZ!inkhnri.
1 S
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Door HOU B R A R'E N.
No.
508 Johan Lulofs , naar Wandelaar.

509 J. van Arxhouck, naar r.o«:
510 J. J. Rauwerts , naar Potbouen •

.su .loh. Plevier , naar P. van Dyck.

512 P. Nieuwland, naar A. Scbouman,

513 J. Munnekemolen , d,aar.dito.

514 G. Kulenkamp, l~aar Q]Jinkhard.'

515 Corn. 'Houthoff, n.aar dito.

516 W. Themmen, naar lJ7ajfenbergb.

5 17 Charles Chais, naar Liotard,

5 13 H. Schyn, naar H. van Peene,

519 A. Verduin, naar Wandelaar.

520 George Lord Anfon '. naardito.

521 Alexander Pope, tW,ee Inaal,groote Plaat en kleinder.

52!1. Dr. Sydenham, Proefdruk.

S!3 Johannes Taylor, naar Heim.

524 Twee ftuks, J. Barbyracius en Ps Rabus , n~arW/lndeIIlßr
en Bodekker, . ,

525 Joan Couck ; .naar. Quinkhat:tI.

526 N. Struyck, naar dito.

5~7 W. van Haren, naar Dumesnil.
5SS Twee
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Door ~.H o.o B R A I~ E N.
No. ' .
523 Twee fluks , L. Smits en P. Boddaert, naar Nymegen en

'van. Dyck ..
$29 _'_"_ ~ L. Cat en H.C. van Vl'y~off, naar C. Trooft.

530 - -- De Marre.en Fi de Haes,naar Quinkharden
1JruYI1inx. •

~31 -- -- J.' Spex en,Voet, naar A. SchoZfm,an.

532 ......._ - J. Tîllorfbn en S. Eikelenburg , naar f(neller
en Pronk,

533 Drie - 1~Kuiper, J. van Hoorn en Jacoba- van Sel-
fie de , naar Ouinkbard.

;' \' "'"
534 Vyf-en-veerrig fluks Portretjes uit de Vaderlandfche Hirtô-

rie, waal' onder zeftlen Proefdrukjes, -

535 Ses-en-rwlmig - met de Tytel , Vignetten Portretten en
de Academie der Haagfehe Konflfchilders, uit het Schil-
derboekvan 'J. van Gool , benevens het Portretje van de
Schilder, Houbraken.

I
Door ' P.: TAN J E. , ,

,536 J.M. Quinkhard en Tanjé c naar QUinkbard,ineenPlaa.c.
, .

537 John Ligonier t~ paard, naar Four~ie;'."

538 Vyf fhiks , yVilI~m d~ Eer.(le" MflUri~s,,)Frederik,tl~l1grik,
Willem de Tweede en Derde , naar diverfe,

" , 'f

, -,

539 WiIIem van Haren , naar B. Akkema.

5~o 'J. G. Moll, naar 4· SCbOU111ßll.

541 c. van,Oeveren, twee maal,

542 Willem de Vierde, door BALECHOU, naar ;1;ed • ..!

,Om-
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Inhoudende de Batailles van Alexander suee maa! di.
vers, he! Leuen van /lcbilres, de 1II/e!eager,oerders

Prenten naar Franfchc en Nederlandfche
, - Meefiers.
No.
543 Acht Iluks , de Batailles van Alexander van Porus, en de

Bataille & Triomp van Con1hntip, naar le Brun, door J.
., . en B. AUDRA~.

544 Twaalf bladen , dezelveBatatjss , do or J. VAN VIAN EN ,
naar dito.

545 Acht bladen met de Tytel compleer, de Meleager, naar
dito, door 'B. Pieaar. ;

546 Negeri dito, met )dito compleet, het Leven van Achilles,
naar Rubbens , door B, BARDN;

t

.547 Drie dito, Solderflukken van White i-lall, naar dito, door
GRIBELIN. •

548 Ses dito, de' Grafcombe van de Cardinaal de Richelieu,
naar Girarion, do or PIC.ART.

549 Twee dito , her Campement voor Douay, naar v_an der
Meulen, door BAUDOUINS •.

550 - - Cezicht van Cortryk, .naar dito, ~oor dito.

55 I Paflage van den Rhyn, door de Franfen , naar dito, door
SIMONNEAU.

55Z Chafleté de Jofeph, naar L. Jordat1(), door DESPLACES.

553 Twee Iluks , de Stryd van David en Goliath, naar M. .dn-
geto, door B. AVDRA.N.

554 Een
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554- Een Heilige Familie , naar PouJjin, door M. NATALIS.

(

555 Reinoud en Armida, door PrcART.

556 Zephyrus en Flora, door dito, naar Coype/.

557 De Aanbidding der Herders , naar.d. van der Cabel , do or
AUDRAN.

558 Her oordeel van Paris, naar Go/tzius, door SURltuGUE.

559 Her Portret van Ph. Wouwennan , d~or DUPUlS, naarc;
Fiifcber.

560 Halte de Cavalerie , naar Wouw_erman, door LE BAS.

56 I L'Abreuvoir, naar dito , door MOYREAU.

562 Her Gezicht ten Z;uidoof1en van het Fort in Suffolk, naar
Gaingsborougb , door T. MAJOR.

563 Gezicht van een Zeehaven , naar D. Teniers, door LE BAS.

564 Cheffe a I'Oyfeau , naar dito, door MJ\jOR.

565 Een geûoffeerd Landfchap, naar dito, doer L. TR.UCHY.

566 Camp Valant, naar Wattean, door N. COCHIN.

567 Depart de Garnifon , naar dito, door RAVENET.

568 The View fromone - Tree Itile,)n Greenwich Park, door
J. WOOD.

569 Twee Ituks Romeinfehe Cezichten en Ruïnen , naar Pa-
nini , door J. S. MULLER.

570 St,Ciciliaen de weerga , naarPermefianiny, door P. TANJE'.

57 I De Steeniging van Srephanus , en drie anderen, door D~
BRUYN., '

om-
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Omflag N.8.
J7ervattene Gezichten uan Engeland , Venetien en anderen.

No.
572 Twaalf fluks Geziehten der voomaamûs Gebouwen in .

QJJebec, naar 't leeven getekend , door diverfe,

573 Ses voornaame Gezichten van Nieuwjork ,Jerfey en Pen-
'fylvania, naar P. Sandby, door diverfe,

574 Vier andere dito, van Nieuwjork , Louisburg en Mont-
real, door CANOT.

575 Ses - --- in Canada, door diverfchs,
f

576 Agt~~ van Schotland •.

577 Ses -:--- --- van St, James Park en Kenfington,

578 _ -- - in London.

579 -- -- - in dito.

580 --- - in dito.

S81 _--= --- in dito.

582 Tien :.,__ - in dito.

583 Geziehten van Venetien, agt-en-dertig fiuks in drie deelen,
door A. VlSENTlNI.

58.4 De Belegering van Barcelona, in fes bladen, door R.RIGAUD.

585 Ses ûuks Landfchappen , geitoffeerd met Bybelfche Hifl:;'
, rien, door dito.

586 Vier - - - gefl:offeerde Lalldfchappen, naar PouJ!in en C~
'Lorraine, door diverfe,

587 _ andere dito, naar en door di~o.
588 Vier
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No.
588 Vier fiuks gefloffeerde Landfchappen, naar PouJ]in en C.

Lorraine, deor diverfè,

589 --- - andere dito, naar en door dito.
\

, 5S>0 _'_' - - dito, naar S. Rofa , Lauri en Rembrandt.

591 Agttien - dito, naar M. Ricci. ,

592 Ses, Geziehten van Parys en Verfailles , door H. RIG!1UD.)

593 Elffiuks dito, in' Engeland.

594 Ses - dito, met Ruine van Liflabonna de Aardbeviug,
door LE BIlS.

595 Vyf-en-twintig ftuks Gezichten van Napels en Venetien,
en fes anderen. ' '

Omflag N.9.
Inboudende Nederlnndfehe Gesiebten,

596 Alle de Gezlchten compleet , tot de Staat der Vereenigde
Nederlanden, do or diverfen,

597 Alle de Platte Gronden compleet ,uit her voorgaande werk,
dito. '

598 Vyf fiuks Gezichten van 's Gravenhagen en een van Rot-
terdam.

599 Acht ---- van Amersfoort, door LIENDER.

600 Zeven - --- van Zey1l:,Leidfendam en anderen.

601 Vyftien -- - van Amfterdam , en her Orgel in de
Lutherfehe Nieuwe Kerk, door LreNDER, FOKKE , SPII.r

MAN en anderen.

602 Diverfe Geziehten, van Amflerdam,

~03 Ke~ne11lerlal1dfche en andere Gezichten,
Om..
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Omfiag N. 10.

Waal' in leggen Wyken, Geziehten van Stede, Platte
Gronden enz.

No.
604 Vyf fluks Gezichten van Loevefiein, waar onder het ge-

vangenzetten van de Groot en Hogêrbeets,

605 Eenige dito, van de Stad Delft.

_606 Platte Grond van Amflerdam, by Jacobi, a Colom. 1647~ I

607 Drie 1l:uks Burger Wyken, N. 4, 35 en 52.

608 Twee - - - dito, N. 25 en 35.

609 jVuurwerk en Eereboogen ter Inhaaling van zyn Hoogheld
te Vliffingen en ter Ve~r,e.

610 Afbeelding van het Vuurwerk afgeûoken in 's Hagen,
do or J. C. PHILIPS.

6 I I Platte Grond van Rotterdam, in fes bladen , door R. DE

HOOGE.

612 Kaart van de Onde en Nieuwe Waalen , langs de Ykant
der Stad .dmflerdam.

613 Oude Platte Gronde van de Stad Amfterdam, waal' onder
de Houtfnee van Cornelis rîntonisz,

614 Dtie fluks van de Goudfe Glazen , do~r P. TANJE'.

615 Ge~ichten van Steden in Duitfchland:

616 Kaart of Platte Crond van de Stad Landen en Weflmunfler.

617 Afbeelding van de Belegering der Stad Haarlem, door
F~de Tolledo , in drie blade , door SPILMAN.

618 Ge ..
"H- .. l
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No.' ,I

618 Geziehten van Bafel en andere Steden in DuÎtfchland"

(5 I9 De Begraafenis' v;n Pri~lsMaurits binnen Delft.

{20 Een-ëli-veertig fluks Kaarten of Flatte' Cronden der Ne-
derlandfche en Franfche Frontierfieden, waar onder de
Barallles en Belegeringen rufleben de Fraufehe en Getil·
lieerde Armée.'

62 I Geziehten van 't Lufihof des Keurvorïl vùh Mentz,

623 Urie fluks , 't Model van de Tooren van de Monïlcrkerk
tor Zierikzee,

624 Twee dito.

625 Drie andere dito.

6~6 .D~ Doop-F_leehtighei,d van Willern de V.

(

627 De Platte Gründ van de Stad Keulen, in twaalf bladen,

628 Afbeeldinge' Van de Slang' Brandfpuiten,

629 ---:- -- van Llflabon na de Aardbeeving-

630 Eeu Ommegang te Cend , ln twaalf bladen,

631 Stamboorn van Oc Huis van Oranjerï.

632, Plan van diverfe Steden en andere Prenten,
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Omflag, N. 10.

Waal' ÙZ leggè1'lHecmraads , en andere Kaarten,

No.
633 Ouden Heemraads Kaarten en Wapens van Rynland, Delf-

land en Schieland , van Balthazar Florisz. 1610. zeer raar .,
zyn te zamen 4-4 ûuks , fraay afgezet. ,

"634 Tien bladen, zynde een Kaart van de Lande van Utrecht,
fraay afgezer. '

635 Ecn Heemraads Kaart ~an de Alblafferwaard , én vyf Hee~ \
re Landen, in agt bladen , fraai afgez et,

636 ---:- - van den Overwaard , in vier bladen,

637 ~ - van Delfsland,

638 - - van Drechterland en de vier Noorder '
Koggen, in vier bladen.

639 --- - van 't Land van Putten, in ~gt bladen ,
. met de Wapens,

640 Kaart van de Lande van Holland en Utrecht, by deWit,
168 I. in twintig bladcn.

641 Een Heemraads Kaart van het Dykgraaffchap van Drech-
terlnnd , in agt bladcn,

()4~ - - van de vyf Heeren Langen met de Wa:'
pens , negen bladen,

643 Dezelve nog cens.

644 - _..,.- van Woerden , in negeu bladen,

645 Eell
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van P it 'E' N L'T K 0 - 1\1" S T
No.. "', . _
645 Een Heernraads-Kaarr- \m11 deZyp , in vyf bladen,

I

646 .'~ ~ van ,de Crimpener Waard , -in zeventien
bla,d~~l_, ,I696~ , '"

" 'fi • ' . ,

647 ~ ~ van dit'o,metandere Wapens,Ao.I75~.
\

648 De Kaarten vallQoftergoo, WeO:ergoo en Zevenwolden ,
drie Iluks, r

-f ,', -, -. -

649 Heemraads Kamt van den' Heer Huygewaard ..

650 Eeu andere dito , in tien bladen, .

65 tEen' andere dito, 'van 'Waerden, in negèn bladen. '

652 Een Kaartvan Zeeland-, in "negen bladen,

653 -- -:- .yan 't.Eiland Rofenbu!g, in a?Lbladen., '

654 Dezelve nog eens,

655 Dezelve nog eens,

656 Dezelve nog eens,

657 Kaart van de Stad Dordrecht,
(

658 -- Kaart van Braband, in zes bla~ell.

Omflag N. 120

/Paar i1J legt bet !Perk A. van Oflade , Pre/dm van Jo
Luyken , Boflé , en anderen, 't welk /;y 1(00;e11. '

zal verkog: soorden.
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Omflag N. I3f,

lnhoudende oeele Portretten von Staatsperfoonen, ./Idmi:"
raals , Generaals , Profeforen , Predikantm en an'-

dere , 't welk by Koopen za! verkogt werden.

Omflag N.14.

Inboudende oeele Par/retten, waar onder de Roomfcb«
Kerzers ~ door C. Viffcher, de Generaa! Louiendaat ,.

door Wille, en meer anderen, dewelken by Koo..
pen zullen oerkog» suerden,

OmfIag N. IS..
Inbotldendé'diverfe Portretten , de'l"velke als booe» oer-

kogt zullen werden.

Omflag N. J!6~·

Inhoudmde di-ve1:fe Portretten , dewelke als bouen , uer-
kogt zutte» soerden.:

Omflag N. 17-
Inboudende een groote Party Portretten , dewe/ke als

'boven ,'Verkogt zullen werden.

Omflag, N. I8~
Inboudel1rle IHvu:fe Portretten , dewe/lee als "aven, zut~

Im' uerkog: werden.
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Omflag, 'N. 19.

nlJboudende Hifiorien , Ornamenten enz, le 'Pautre , Ma-
rot, en anâere ,de'lvelke hy /{oopert zullen ver ..

kogt tsorden,

Omflag, N. 20..

lnboudende olle Portretten , dewe!ke in een ,/{oopzullen
'lJerkogt worden.

) Omflag N. 2.1 ..~

InhoudenNe een party Landkaarten ; .iewclke Py Koop~n
oarkogt zullen worden.

Omflag N. 22.

Met dito, dito, als bouen,

Omflag .N .. 23..

Melnfkezette Kaarle/1, welke als ho'Ven verkogt ~ZlIIe1l
~orden. /

K 3 ' O.1Il~ I
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M~t Ceziçbte» van J7erraUles en. andere Prenten , de..
1M~/keh,.Koopen ~ullen uerkog» "worden.

Omflag N.z6.
- ,'.->)'

Me! Geücbten en Plans van Steden , dewelkc als boven
1.\ zullel~ -oerkog». worden_.

Ornflag N. 27.
r.· L •

Met Kaarten , dito als bouen,

Omflag N. 28,

Met d~ta, ditoalf boven;

, Omnag.· N~ 29-,

Met dito, dito als booen,
\) - ,. ./

Omf1ag. N. 30Q

Met dito, dito ~ls boven.

Omflag .. N. SI .. ,/

Met dtto ; dito als boven •
.. " ' - ;,#' •. ( (.'

Omflag, N. 320

Met ùitp,,,. ç/lt{) I1/S amiel; •
. \:, ,L, ..
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Omflag, N. 33.
J ._" ~ i

Met dioerfe Cezicbten van Nederland, Portretten vars
Burgemeefleren van A.mfterdam, Proefdrukken , .

Tytels en anderen, welken by Koopen zullen
oerkogt 'Word.en. ,

Omflag, N. 34.

Met Kaarsen , dito als bouen,
t

Omnag. N. 35.
Met dito, dito als bouen,

Perier eenige ledige K011flboekenen Omßagen. .

."

11:,."
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G E ß o N N
E N

ONGEBONDEN
-,

PRENTWERKEN.
No.
I Colonna Trajana , door P. S. BARTOLl , in een witte hoor..

ne Band.

~ - Antoniniana, door dito , in ditoband,

3. Een Bybel , door M. DE Vos, in' dito band.

... Een andert! dito, do or TEMPEEST, in dito band.

5 Her Leven van Simfom , door VERDIER ,Franfche band.

6 Bybelfche TafereelèJl, do or J. en C. LUYI;{;EN~ ,
- , I

7 Portretten -van de Vredemaakers van Mrinfter, Burierm,
band. '

8 Een Atlas van Frankryk, dito band.

9 Het Leven van J~rus:.Chri1l:us, door GIL~OT.

jo De Fabulen , door dito.
/

II De Inhaaling van Maria de Medicis, en her Huis van Trip,
door VI~GBOON~.

12 De
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'Van PRE N T WER KEN.
N'o.
12 De Landfchappen van TITIAAN en GAUBER." iD een an-

der Werk.

13 De Paffie, door ALBERT DURER, Houtrnee, en een BybeI-
tje , do or C. DE PAS en Landfchapjes van ZWANEVELT.

o N'G E BOND E

PRE NT WER I( EN' enz, c

14 De Lykflatle en het Paradebed van zyn Hoogheid, door J.
PUNTe

15 Het Teekenboek, naar deWlt, en een gedeelte der Plat...
fonds, uit de Jefuiten Kerk eor Antwerpen, door dito;

16 Eyge geët1l:e Landfchappen , door GI.AUBERe

17 De Gallery Ivan Fernere,. do or C. Cesio, ;1aar Carrats.

J S Tafereelen, uit de Raadkamer in 's Hagen, naar G. deLai-
res" do or DUFLOS en TANJE'.

J 9 Geziehten van Weiflenflein , of Pommersfeld •

.20, Prenten uit het Aétieboek , een-en-vcertlg Iluks,
'. I

.2 I Treurtonee] der doorluchtige Mannen en Vrouwen, en her:
Ryfchool, door MAAS •

.22 Het Bybeltje, naarRaphae/d'Urbino, door P. S. BA_RTO''''

J..I, en ceri W érk] e " do?l' TEMPEEST.

S3 Een groote koperen Plaat , zynde een Gezieht van het Buî-
. tenhof in '5 Hagen , naar C. Pronk , door H. SPILMlI.N.
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.24 De Fabulenvan R. de'Vos, door À. VAN'EvERDI,NGE~e '. <

.25 Twee Zinncbeeldige Werkjes,
\'1. • t

~6 Een 'geel Kapere Hol en Bol geûeepen .Brandfplegel , groot
over zyn Diameter Il duim,

127 Een Kamer Ob cura •

.28 Een dito;

.29 Een andere dito, of Optica Kas.

BO Een Citer.

3 I Een doos met Fluyten , en een Wildemans Schl1it~e. .
3~ Frederik van Leenhof', Predikant te ZwoI, zeer.fraai ge..

rekent , in een Lyfi.

33 P. Scriverius en Weflcrbaan , door C. VISSCHER, Bynkers ..
hoek en Hugo Grotius, zamen 4 fluks , in Lyflen, '

34 J. Cats, Bynékershoek en ]. Brand, zamen g fluks , in dito,
\

35 P. van den Steden , en twee anderen.

36 Twee/ ftuks Kaarten ~ op doek geplakr,

37 Acht Burgeméefie~s van Amûerdam , in Lyïlen en, Glazen
daar voor,

38 Vyf ûuks , zynde de Kaarten van de Zeeuwfche Eilanden ~
op Taff gedrukt en afgezet,

39 Dezelve nog eens, onafgezet , op Taff
\

40 Heemraads Kaart van Delfland , op Taff gedruktyen.afge ..
zer.

41 Heem-
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No.
I 41 Heemraads Kaart , onafgezet , op Taft· )

42 Heemraads Kaart van Kennemerland enWefifriesland, op
Taff gedmkt, ..,

43 Dezelve nog eens, op dito. "-

44 Twee Rolle met Chineefche Teekeningen •.

45 Een groote Kaart op zyn RoI. I

40 Ee~ zeer fraay Draay-Orgel,

47 Een Konfikas, ûaande op zyn Voet:.




